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 0 ريال ما خجيو صروو يهل نم

 مدرات اع مالكلاو ابنالا دعنهو هرطل يعيخَح هكا
 لو نويل ثيرئتس ١ مدت هالخبر اذه تا أو
 قىوا مم( ةَعلَص ا دولا

 منال باذكل كلم ناو ضي يتدررماو عب ه ىورلآ
 تضوصخو موع اصوينك طئغف ينو هون هع و عفس وبك
 لأسر اور بتل اعاصجا يبل |ئمْلْصَع وهو تلطم
 الناس كانا وبل "| ئهْلَصُ ا ممالا يلع يهل ٍ
 ناي قال اذاق امك ة وبلا عءرلأبرلا لصوت هجدد
 ينل اع ةرهاق ةوبن او ةهال | خيا رعيرما ملال

 الخ الح تام اعلي ملا ىلا ةبئك ة وبلا يف | أمت
 عمامادحإو سب اعماممايفو لييلك دال مابي ظ

 طك ة وبلا يلع ملاسر1ةبلصف | ىالحالكت لى ادد ظ
 ؛ةاًارص اتناكامل وة دايز عمابلدل اسر 200

 0 0 اذا ةيولطمآيببال/ يلع
 كلج مناف وت رسؤاو يلا مالم
 د متو هنري ا ةيالرح لائركاسع نبا هاور



 ع :رلعيلع مز نتف نيتنو ملال تت رعي هنن يرد
 العامل انابرل مجرب عت يق حارتسلا 3
 امهين 0 ئه ناولص ا 9 اهريلع

 ربدسويغوزنملا امن اهبيوضنو ياس هح#

 جي ئمماشعل /ىلع يلع ماعلا ئطعو ةمجرلا لطم نمص خا ابدا
 رب اسكان أغ اان وح قرم امئانرب د ارملا نالؤ ياعم

 ىبتيمولاجراشن ايف نكي ان ل عاهرح اطر خلا تائصلا
 ْنسكالَورص اق انك ةالضلاو دونئمابلفت ةعرلا نادرد 8

 يشل |ضعدؤتو تح هبكو لبق | نكيرغنل اب صاخل ايست

 يا ملت قعمروصم مس («مالتو حم اب ةقاولص
 همك ةصيقنو ةذ/ لكن مم ابا وماتوا ةينش
 00 يع

 0 ا 2
 |0000 الا سلف اعلا ايناوهو لكم
 ' توج .: 1 ا اميل ةيشلاب

 يللا ا 0 راق سبرل|ةينط اما ظ
 ةامزعياش هسا زر س ابعنب انه يك سو

 ةمهج نمسك هك ميعاط او مربع نامهلس م كتحاها

 لل ل قلم ل حاكم ليله يو كروب تلاد
 لاب دكن مهتما لان لوف هيلع د اكن« 0



 ا ا هديل اك دبل يسعد هان
 احر لحعزع هدد | نعروس مسموهنح ىبسلى م

 اه در كت يرد لوف 0
 ولوللا امهلم جركل وف دحياعز -ةكااوهع تح امبدرملاو
 ةيشلإ ديالك انها ذكم ىض ئيرض قل ل محرو ثادرمل اد
 نيفتحلا نيجدنمهمالإم السر مهدالا شيا انيشل
 ها ةُد اك قلملا فى تللسرمإو مسرح نلعز رد امك
 ثاو ةفباسلا مالاوايبالا حبيل | يرمون | يكيسلا|
 - 0 دلما ات فاشل تسد

 دو ممل هلك ياص مل يثسلاو ىلا ة دابركس ملل دئص اى
 اَرُكَذ نمي 0

 طردت ئم اهلل وكمل ه هوست ءب ي نيالا لوقو هن يلا ل سدمم .
 ظ كلكم ان ود نجلا و ىشال/دارم لان! يفاعا نوجا عل لم اثنا
 ا اندمجاذدإ يمصخملا عامج اه د ارم ن اء ؤووموادودرم

 2 النهد يلع ةمالالكع امجاالابل امركذل لا ان | ظ
 ربع اماوريرج نب او سزنم ا ]نم نمد يال | لدم ئه
 و يملا هل هلأس 0 هرموئمأتيلل

 ظ 1 اخد ةجرلرسب هيو
 ] ظ ارك اذملا ثأسإل ةقيضحي اوريع عسالإ شن مان(
 يف ليهرسلاو ص ايم ينم انتا وربل ا >بعنب ا ًياحلا هل اق
 ةطاح وسل | وربما ب 0 د زرع يف فيالا ضورلا

 مم

 ااا ل انك ا وللا ب ثنث .  نيرتو



 هو ائيزان الخل احلا نامإ.المبلعل وحل اوهوركوغو اطولا

 يلائم ونار ممم ا ىالطاف | دهر ةعن اذ | يرسالا ةروس ف
 م اق تعا[ ههومع هد دارملا سيبل ئيؤلكملا ىل ل سنرلا ثيب
 داقامكب اولا نلت ملص| نم ةليالملا قباكن سما
 هفتاعاطلاب دل ؛ حلا ف |جاَعد هددا هممت هل جراما

 ْ يد ولعجدو ْ |امهدنانوصوب الوش هنئاَذاَغ تلمحلا

 2 قيلكتل اف طرف يرو رض هداك تاهيالا وج تال تدرهويام
 تدرك ذر والا تخصصا بينت لاو عبو لم ا ا[ مخ
 ةرطنلا لوا نم نلكم مف ماشفأ "الك نيؤلكملا ن١ةءعامج
 ,لوانم نلكيمل مشو يوحوحداو لباللا عوامطظ
 09 اق عيون بح يقيم د دال ى اهطق ةطملا

 حرس يقلاق يناثلا نجلا جواعط ةرظعللال وا نم ترْئلكم

 ٠ خىجايزه يوولا لاس هصنام هيبه لاو بيبعزتلا
 هنا تي كو ماللا اهردع وحرم د | رلى نم جيوجاموو
 .ءاللااييلكيو جو مدادلو م نب ابح [ؤ مينمدحإو لك بعت
 . داجعؤردانم جزم ئما لح مدالكالان هان ادا هونوكيق, ىوحربعنمم دادلو نم مّن النو اهلا خل دمع
 ٌحراعارو ف تبتسم لو هنماوخلحو ضرمالا يب قو عامج ا
 ثبا ثف إب رلو ضوهبا يلع عامجالاو بلا ربع ثب١ لخدو يتم
 جوجامو حوجاي نعل يس نها عادا يامن عا تاع

 ا 1 ا ا
 5 حب ْ ٍ

6 4 
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0 0 

عدرد | طصرنإ يابطل | يورو ثيبرح ا نادم
 لاق مس هيل

 يح عرحإ تويالح كج امو ذك ربما نيا جنا جواب
 اذه( ناغناو هنم درملا بيش اهل نس سرعاق ىلا نإ ظن

 هدلالاقدقواوبز عريل ملا ثجبيرث نائم م يعل
 2م هن | وع > وال وسر ث عيت مح : دوم انكاعو كاع

 وعدنئتلو ةعامجلا الكنم,_لثب ام ىالخ د فيميريلا سرا

 ل عاغلل اضع دوش | دعل مل لسيرببر جل ندا عم
 تولس ام ماي امهيالدورحد اثرا لجا/يادوعشم او

 ولادوس ئلوما لاق ادرلا قد طبينجيو يدع ا ليبس
 هبادعلا تنإةوبزمل اع دب اقملا حش يف فازانئتنل |

 - لالرلا انرنعو بولطملل :لصول ال الول |ىهذنأ ئمل ( نع

 [لارتسالاودوصولا لصحاوس بولطملا يلا لمعت قب لح يلع 0

 ملوْجت ضو خيش ت ل والا أه) نم منه ئلؤدلا ئهإكو يم ا ]ضخ
 اماو يرهيلا اعز هلا اثم دس ائوع انك درت دع اماع ف اس
 لاقح|و كببحا نعىرقتال]م ياعم رل ونص ضوخقنمك يل اثنلا
 هنم موكّيداهو لوا ٍفَن كم وي داهلا و كشته يلا

 كلامو افانع| ترمه! ليحلا يداوهت فا ليتاذهلو
 هانعمص نين | مب يداعب هنمرم ي جنح مالسل| ميلعمدا يمد
 لعذ ساكو هو هخحنم نم [مربطع عدو | مسن يمي هنا
 تليامئ اذا اهرتشمي ةارل اند اقنو هب داو زح اياه
 ثايشالا نم يره (ميلوف ةيادعل يعم يبول ل امو د

 نككرهإو هالمَع ئف يدهاجرخد يلا دب ئحورهاو هيف يأ .

 اهيبارنموامدركو ن مناسب ةهامحلاو ةاطملاثالةهامجب

 بهنلا رين لور
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 نايبنرمملا مالك مالل/و اموبلاث ابوه ةريئلحايا ةئ اسم
 ىل اًمتءلاصا نال هيلع ةسعايلا هل علل ال هئبب انعو لاسرال

 ةلروىملا هبلا بهذ يذل اركذ لعد ني امل لم زالاب ناشنال
 نعوم ضنب يدعبن يدعلا وملح دعم و هاسمهدلا مركتق
 كابو ميلعمل> ياقيرطلا كاد تنرطلاه ادهذ اتحرجما
 هل ذواخجلارعب سوهظلا نع ةرابع ىجيتتلاو تال |
 ' نع ٍةرابعي *و ءقدابالاو هن ونيل | نهد |تنتسم [ دال
 ؛ه ايتْسا ملقا يت لصحا ذاك نيلصتنم ندرما نيب ةىزللا
 . هر وق يزءالان ع اههادحا تل ضي اظن ةر وصد ةرروص
 عمج ءدارش اناث مانارب يحس اد هلق ةنونيبلا تصح

 ه دريم ي)املاةعرتنم نول يك 'هل وعم ينىد ةيلوس ةجب
 اكمالاى مه دابعل هدئاهعرئم اماحالطضإو بيراشلل يلا
 . مك ع رعي اغن ملوق هنمو نكس يبو ئيب يعصي عرش نم
 ةعاطلا ارم موها يلع لطع ةولوه نب ىل | ند يان ول 1م“
 ست نب د قوه دسأ يب يب داوي .لذح ئبل هرنه نس اوكهلهو
 يافترلوف سوار ج او ورع ةيعاط ف دارا ه تلكادنس تلاحو

 هازفو هاءدعو يذلا ىلا وارجيا ىحلأ مد > ولأ ميك ويهوب

 اي لالا هيب ل ارا زملا ياوق ( هد تينوك اند يلا 3
 هلْوَف بالا هو ميهصلا با حلا ي/ميئلانييدل الذ كا
 ظ تعراماموب زءاصحكيبل لاو بوز ل ىإ ثوعيد دم لانا اغت
 ثئدن ارك ولا مالكرهو نبا >وه ان اهو يلا نا داع اك
 تِلكرو يلا هذ لوو م موادرحؤنلاو ير انتل يزال امكي | ثادش

 رعاتلا ل وترنمو بلتئلا] د نم | دئع ويويعد ىانبب د مالسالا
 نيوأب

 هلو هنحو
2. 

 يداي كاع :
 ردي وصل ات“ 3

 2 لملا



 ملص نهر للا 5 داعلاو احد دقو الس نعل ندد اب
 نيئمولاو نيدو / ربا هنبب دا دعت سبيطو ابل د درا
 ةسابسلو خوسللم از اوبئعنل ثآطبلا ةلؤنمب جدوعلا

 هول لاعف يش نعاببارعا تلاسإ رسم تئرشنلا دوو

 لرمخالاذهريع لاح يلع ي | كيوبحالادهوع نب > ىلع يعل
 هندبولا لوفونمو عوضحلاوريئلاو | زهر يع لاحيلع يا
 يرذل ٌتباسيهلا عضد احالطس اووضت# هويت يا ثا

 قب ةزخ تاذلاب عل زيخوهام يلا دووم ا موواهنْحاب لومعلا
 ةكينع يالا عضولا قب اس هل وهدو ةيعانطلا غاضوالا يالا

5 

 لوعلا ىوّول ءوئبو اهساراطماو ضرالا تابئاكت ئاسلا

 عاضوالا ع اببخآلاب موو _رابدخا ابد ضخم ا تف ائاوبخ اذانكا
 «دوندؤللادوهم ا دودو تايئا دحوداورايخال الكوب اسلا
 «همالقبام هتاؤب يصالا عضولا ا ي!ى داس قلع نآ دل ان

 وهو مف اكن ذ نا هانعم_ وبن اب هلت نكرر ىلذكالا صوام

 هّيحاسس نيرلا عباس ف 'ةحاصالا ءوّيخمن اذه مركلا هحص ام
 عدو نيرئاوه م اكحالا ئم ند ابعل ف ات ءوثا هكرتم اه دال

 ثدرؤابو ماككالا عجارشاب داب ناب مال يوهيلع ت وكدا
 ليبحلةراعتسا تب دلل عب [لا هتايث(قو هالسالاو ةلمهلا
 امس وكرت هشم اذا هب هش ا د انم| نم وكر نا يعد

 لاك اكة جرئ أ/متمو ذهل يدل | ني ىل |ثارر و ىباركوم
 »و 4«

 نيكو عإبمالا بهذ يرجدتو توصئلاب بعلت عرلا و رعاكلا 2
 7 ىئمدلارلا ثيلكت 'ةلالد مهجن ابي نلت الو ابامل ١

١ 
 ا
1 



 0 ليف نزيل كانيبلا تايد فرس مساق ب الق ليلدل

 ىلع ىرصتد 200 نا تنيرلا
 020009 سييقم 1 يحإبإلد الع ىمجورلملا هلاق امكبلدلا
 1 حالي طصاّي و بولملا يلا دشيرملا فنلا يي للرلاو
 8 - لها فوونحأ يشب ماعلا هب |نم ميامى اوم لال ما
 اود كتلوتابهذم تايب ايداع نياك ' ني اثلاو ا ماملاو تبلل ةيبئمل اصوصتل اكل وال اك 0 نظفوا دوأٍلعيلا هيقرلخنل ا رب ر لصونلا ىلماه زوسالا
 ىلا ي دوب اهكالا لييكدلا ل تست ال هنا
 سلام باقل اننلاو مم ان ىئم مو, ىلع و مس ماشإ:ةثألث ظ 1-1 ركل رل) ل اذ امكيحق رش لبلدي ىسيلخ كلا ىلا

 ليال ةرينرشلاي دوم مل دال 0ل يطو وطفل دوت ظ اين ياعسل لع ةلاذلا ةدابمل طف لئسإ لدام ونمولاو ١ تدعم ا "لالي ةمسسعمل لدام ىلقعملاو ع امحالاو ١
 ظ ظ مسراحم وت اينوال ايلف يوما تيعضوو ةينألا 1 ظ

 كملكو ةالصلا ق نكر ر ةينين اهطلاوخن كيذكاهفاموقم نالت .  ةيتزراارو أولا تن هاف ييتصلا ىتل اك بسم د مارك ش ٍبحرشوحزعو مجانا اهي اممم عطل عمل
 3 0 امام سامشم 1 1 ١ 0 قبس اكو زل اهيلوغكتت ةدابع]كد ةد ولا بحاو
 1 مسن أباجأ سو ريلع هزئا يئبلأ نم 0 |
 0 مرسلا انك ليما ايم



 مةدصإي :ئادلامفإ ديفا او عت بج

 ا اما مك 1 لسل د نماهب , دة[ فتس الؤبوعطق
 ' ليالنةداصتإو اه ايؤيوسسازل انزل

 . هد سورّص أو ةمسح هب سدرضتك ع صلا|م [توقد

 . ملل الاب غررقبالايِفرحو ه داعلل ةَوراخ ن. اذا ةبِلَحع
 ذاهب هدد امهري ا دقو اب ذاكالؤب جب وباب وهدي اق

 ره ئيهاوبلا اهمامو ئقداصإب يبذ اكون
 ”اترالتلا ةىعماولا فئبيهزولا يا ئوصويل ّئصلا ةَئاَبمائم
 | يع ةنمدربلا نم اهحايإو حجما ::ئئوعدوو تاهرب حج اريك

 يم نينمرؤم نم بآن اماىالطصاو يراوج ا ىع انما
 ثداجو ينم وريم ملاكا لوف اه انلاممدول ايا

 تالرب اًممل | ذطع نمهْلْبك املع دع نطع و ث داحإ املا

 . يا لمهحا تال [لدل دل | ابنا ديوي اهبل

 عمجأل ترم درا ركذو هم اهتم اؤصعيمج + ميص )

 راقسالاو نوبل اً عزل 10 ظ
 مدل بئافنلاو>ديفلال يع بع يووم دابا
 عيب ياعابربق اهنىع متنا ديت واج ردامب 0

 نما ةشباناو برع يا ا
 م اضاك فدو ل امن هئئاذ لق متلو يرق
 ا افايجمي هل مالك | عضم لا ضفن لمحو سوسللا
 .ىقتاسص ع جي اقن هناي ياخى صو لالا نالدب | ئوعمال

 لبا علا امعاوجيبدلا مانا بخ انشر اثلاو
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 ١ ىريئإبجمناا نا ثيرح ا د ايبلأ ل صاولا| ُهّردا لع رم
 . 'اهلكوملا بهز ذ قف سائلا ئلتح إو ه حبعولع نيد
 ' بهئسو عاجو وه يرعنداو نلدللاطعالا يق ةهئلازنا
 ىرضلا ئمةيل املا ةىنتملا يه ةيهتلاو ىسبلل! نيس خارزؤعلا
 2 رمش يئن ابثدلا ياكل ع هين لله ىلتخااذل و
 2 ياش وملي نارا هب_مصو ئالقايلا يماعلاهيلعو
 هه دونك فاياركذو لع تدا يلا نيد اهركد أ لي ارد | يباب
 لصو داو نال ىوسالليزعوال ل بف هكؤ ف :هل الد اهب
 : :مزحلا لا ينل ان اههد ادسعالة لح ةليلت اهل هيلا
 2  اهوكوزلا نيج الو يلافذ هدئالاكْرَم نضر ةرحالا يق ىإدلا
 - موا ااوحاجزبل مه ىلفح اهدا موس الريخبمرل يمت اهنا
 2 - كلوصوةقالحال 5١ لفل ىالخلاو ئئوّمحم ا ضع لاق الا

 كديا/رصلا ىذايرْبْحَع لصحا د ١انّهنا يي عازخلا اهخلاع يل | هد ظ
 ' درج ف عازنوييتالوا هنن ئرنا ق ذبح كس لعد د

 ريغسجه اهائداقلتخا دقو مرصعن هروتم !و يملا ظ
 2 تيار لؤتمم ال والا اي هزؤئالوا ةحالا ْت هبلع
 ظ ظ كل نمرّساوهامهاًه هدنا ةروّك ْي والا باّدع نعام ا

 م مضعب لاق كن اكلا يف اكون به ذوو هن فهدا لاؤحال
 معمل | نعمك! ريحلا لع اييج ياش هودارفنا ةضذواعك ظ

 ايرقحال لا ةؤلل اك]ددا ىف ايبلصوبب ييلاةايحلاةدويندلا
 >2  ةلمجلاف ةايمااهلوا هاي ةلزتئفلاىالحابلجت/ر رص
 ' 2 عامااءدوهتمايرك ئيمئل ا ىانلا باعبمإن | ىرهزأب و
 . ها يةلزئئلل فالح ايحلا وِ ويئرلاونلا طع او هئالخزع
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 ثود نجلا ف دولذلال بيس هد | انل ةتبث | رم عملا ئم ىميل
 ةدورخالا عتلامظع او ابرمظعا هدوك هّسح وم لامعالاب ياس .

 بف | دارؤوطق ةيلاع ةنج ع :يلعلا تاذلا ةدهاتمم
 ”ةزماغوتس (بغارلالاقامجوه وزاونانم هل اسأق
 ايلا يدوبايولالاماعدتسمإ قس « يمال
 ' ةئيلخرتلاو ثادلا ىلع هب اوج ةئيرم ا يعدتساو
 ديلا لع هباوجلاملا ىعدتساوةداثسال/و هجاَيلَلاب
 ثاكاّو ل اوساو دربو ا دعوبام)اههثوغيلح ثاشلاو
 راجلابةرايؤ هسفنب ةرائ ىناَءنل[دومملل يدقل فيلل

 ,. ات رلاسووخوتلا نجدو) نكيعءتلاأسو ذك نلأس وتل 2
 0 يدعتي مناف لاهوعدتتسال لاوسلان طاذاو جويرلا نع

 2 هدلا/وليساو اعاتم نه و مل اساذ|ووُك نميواهضنب
 :© _١ ءشعويع >ىلعالل يدال/ئعلاوسلاويزتن ا ضف نم
 ١ 0 37 اعرلاو لاو | مهضعب ل ايي سس اهتلا بت ام |نمورها
 ج55 فقزلا لصحلافاورحالا دوام ينيب سبيلوتاف داوتم
 ثناورهإ يت الوتسالا تضراق نأ اهنالكل دو فرائلاب
 عوضخلا فراقثءاو سائلا يوت يىاسلا تيراق
 هيض لال :لوؤلا بلط يلع ل حامزاوسل ائلاوس يك

 نع نضوعماللا >ب مل || زكهو عونمفلل ةئراغمه

 ىقتارنمةئلوه ملثم نع مشل ادب م يا.يلاىاضملا
 اهتحلا بوتن امكب ابع/ن عال ذا ينخا نعاطول !جالطصإو
 ناخبا ئطال ضوه يشأ ل زم ا هلوعت اك ب وجو نعالد
 4 001 درا اعحاهنعررصت يلاغت هدا
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 ميغ ماهرائالصخ ةعيبطوا ةلعهيولمجب مهائ ايلا
 يعئمو ايعوبطمو ةعحيبطلاو اببلولعمو ةلحل اكذايتخا
 ةلرملا انالخلك د ل اهت هيلع ببحال هد) يمحو نعالو ءل ف
 هنابدرو عاصالاو حالضلا لكم هيلع بخ هاب نيلباقلا
 نيلكتان يح اواي دةسح تكدوامل ةن ةويلع بحوول

 بل عتلل ارجوك منو ب ىوتدل ني | نود يلعو يزن و !رماب
 .لامالذ/ل امكلا ةطاخصرب أسو لفل انهو انضت ا لجا نميز

  تاروكدم ا تاديجولا هنو ههركح و دكذك و هن مالا -ىيئؤح

 ةبويددوا'هيءرحا يا ةلعر يدل هكا اطعا يإبل جبوهو

 نع غصلاراثبإ يحمنمركلا فلطب و ركؤللا هدصو
 بيعال/م ولا هبطني ببعزص) ابي اه بيع نمو ايل
 دشاامختس ن|نيحاورلا صور يق يتحابنا يأحو نددلا

 نم فرحك هاطعاف نيتيبلا تي نهم دل اخ نبال
 ه < 8 .-ه© يمه و:رهرد ئلا  وزرخ ا +

 هرلاورجرلاو نم يماني ةئارو لبالل اق رس تلقف يق
 نمزحلا قليالف نعذإو مك ىلع ياط هشا١و

 فالف ا نيزلاباتتلاذها نعريثلكت اكيوه اهكت اعذار لع
 ١١ كج دوبعماليا هلا إل تر سو هيلعودد!ياصءنمرر

 نم ةيلريل| ىاععورلاب هلل ل دوجولا يوا 2و حوم
 ماي الم سا ياعرب اهلا ررئم اربح ا قي زتسل اومصلا
 ثالمل !ا/ نه بل درئا يع ليف و ررتسالاو هو ب يحب "ىنمح

ير وجو | | زتبالاب عر امس حمال ل
 : اه الاهاع هسم

 ا



 ظفلو ةيؤنم ةركن يق لهت ام [ا/ نال ابرمسن | نع ديل ( يلاعال
 دواداولا هاور اهل انه دامو ادي او تنص ده هذا

 اييبكريل ةبطخإما اًكهدا مسو هبلع هلل | لص هنعوربعو
 الو ضعشالف تاذ يدحإول | ام رجلا دين اكيرع نهتس
 هل هريئ ةكراتمم رع يومي داوع اى ةناذصو يزجبل
 لاق هريعيل ا جانبال يزلا قى الطالاي ع يزعل | وياهربك
 رحاولابن از نط هيفا اثناك نوقع | ضعب

 . دهر اخد اتى رحاوهلامكعلاو ىلا دام دحالاو
 نم تملق يعمل ] ةهح نيم ىرذ [مرنس لم دحل هكلا

 ةرجولا] | نم منصف حلا رهو أ مودمب قى ند ئم سانلا

 يلد ةزحولا الو ئم مونمو ىلع ئع مهو هذ امص ْيقدحاَد
 اذكى لعن م مزنمو رج لا ىقن يلا ةددحالاو لقملا فنيل

 يمد ا بكل ب ا ا
 بىهؤهوال ا دوحوم نهاع فخ هدالومُز انمدايقغلا
 مي ةرباببلا ورق يذل او ا هياضر د همسمو هس رق كح

 مراوبلاب ةرحالاْي نيا دع |عيمجررك هر امزل اهاسولا ٠
 اع ةلاسريعنئه طعن يزل [لضعتم ا متم امر كلا
 يفعرجالاؤعاسدو ب ا زؤئىلا لجَجب يذلا شواجتم اى ا ةليسو

 لك | يذالاو ىم اندي اطعر ركبالو طش يذلاوا تانسح لا ظ
 سيرو كا ميلوف نمد اهيتهاي لايت ا عنب يدلا ديسلا
 هعاتشم نم امرك إلا لحو رع هود يهسن وو ناوهل | يع

 معافا انت هدد | لع قلطي مرللاو هلتف نيداعي نا



 مسهورؤملانم_راوئلا تلا زاوعغ ةداعشالع هدو
 اهيلعتلالابسإ,بوذلاو جابخلا اكس ىا هتيطخنو يشمل |

 ةنحل لاجيت يخحلا فاير ةذحاوم ا برد يتلا واس ىلا

 ظ اوهت بنرلإاو هيطفن يإسارلإرعجك هنالرؤععم سزرلا
 ظ رذ املا مغلد | يونشلا ناماعإ و ئسولل عا هن اذ لكون عبسم |

 ظ وهلئللانا/وننلان م غطا افمناو ةّمل ايه عونمو مالو عت ال
 نس نإو هل فاعومو ةرعهربع فلع هدا رس ١ ذ اكرصح يعل

 مدوة الا ق هنبوخع هنع يعو انرل | يه ربع فعرتس
 ٠ ا هببزغط لموب هلزؤنع نع)بف و دأطغو ديو هش ذب سيحمل
 هب ذرئا]ءل طغت ناو هل ص اَعومَت ْث ايلا ليع مبفاعو ةزحالا
 ١ ىفييؤحذ عيجملز نع ناو هل ىوغعومي لبلتلا لعمق اعو
 لوالاداهتدال ونعمق ابطرا ل او فئغلا يب اف هلراكنع

 ةميرلاب يتاثداو ئوتملا لع ثعبي هراشخساورخل
 اره ثا رهشاءاجرا لع ثعياهتاضخقساو
 . كلم يتشمىمضملا لومعع مسا نم لكمال اوهنم ماع

 مايل, بل طملا دبع هدجمب هامسم نلا دّصوه يزل انمحلا
 ئلخلا ل بكد مل يلاغت مدد ١ ةيبجش قئاو يلع تكمل هدد) نم
 هثنومص ههسا قي اطيل جفن يب! درع >روام يفىراع يعل أن
 ضالاوامسال هاد دب نا !حريوةدومحملا رلاضح ةزدكل
 | ةنرعهتئم حلب اود احر لافت ىمئاعجس هددإ ىمح دوو
 . ئووحل ا > دعا يق ن امسالا يو اثن ناو ابريل هدر ابشع اد

 دمج ا يالخلا نم اثناد ىعاصل يالغلا ئملوالاذ ١

 ' ركذو ظ ظ



 ميسا ودال هوبنع نو د الإ / نه ىلا قت هنلا ذيح صم ار كذو

 ذا/ هكر و هرع بو ة|دركتم دمازلا يف هركذلو هيامسبا

 هعإامك هذلا ؛ ضر ٌثاسح )اقامكي غن همس | نم قّئّسموه
 دج از هودويع ولا وذخ هليل هه مولاي

 هيلعمد ١نازابحالاب وك عرك 2 نبا*ةةةةيسك درو
 تاوهسا فون رئا ق اس ىلع ايوتلمارمالسلاوةالصلا

 دعو ئولامجلا سوك ب ىلعو 27 |ي ةئرغو ا

 نيو بيج اذ طا يم ا ةرديسسسو يروط ةريش
 هدهد باؤاهل ن هلبث دح اود مس مأو لل

 هولا اشو هع بانكلال ها رتشو مُسو هيلع هددا ب يفض
 نم ليلق يوسو وي ءمسا| ثنعيب ابن ان | يج سانح ا دوحولل

 لح ثتيحيما هدلاو 6-0-0 دالوا بولا
 كايعجو/ةوبنلا هدئأ ميمو الأسر
 اهل م يضدعو هرها 2 ا سد
 7 .ئسنو |زنبع خس وار شسع ةنجد ماو ةتئسوأ؛ هدا

 هنيب امكوطع ةضحمْيد | يوتيعل | رسل هيل جرضتف | يذل أو

 هب مثيب مف درا امإو مالسالا خميس ل اف نفَمحك | ضعب ش

 تبيبرهلا ئاهلالاتتم| هم دف هدبع ااهكمليخدحا

 دو هيلا يلعدرللو ءلوس رو ىدنا دبعو وت كلو ميلا

7 

  ةشاكاو رمان ري زملا ال والا ةمعز تبيح يايساصنشاو
 , لجبل[ نع نوم الا ل_وجبايع هدد ىلانت هدد ١ني ايما نأ
 محد ةباجامها ع تيلطاول يسم ةاانمز ويلا رظداك
 هبله مئاصو اْئرَس اهي دوبعمل !ثئالو هبل ادع لإ ٍضوابسع

١ 



 0 00 ت0 هلو
 - "ل تاكولَف يجو اام مربع ىلا يجو اق ه دبحب يرس | يف يحول ادق 17  لصالاراقعتو هدلا دبع اقامل هن ومب عةوعدل امم اتم يو ندرعياع ثاقزلا دز بانتكا مدرع ٍفعدما ٠ ان دبع يلع انيزن امُيِب هيلع رولا لازن | هرك دك ١١ كتامهاقملادْش|ياهنىصوركذلع مالسلإو ةالصلا بلع
 ظ مل وعِب منيل ةذ اضالا ارب ميك سد لاذع موتا باع طغعرسا "2 نذلاودابعاب هونحارف يراتحلا دا يلا لأ يا دل ثنا 3 هم'اءاسجسب يل دمجا تويصاب وي يدابع ايري ؤذ تن يف وحد )2 تام زلال جاب تدكو ةوابرن دانه ندا اهم " 0 داق حض ايعزحاتلا نحا دخلو ةبدوبحلا م ترص١/و معا مخحص 1 نيل ىو ةيلعلا ناس انما كلت يق هب هرثصلا هند كرس طخ
 ٠ حيل هن ١ ىداعالا لوف و ىابورج بج قم وبلا لم ناهرو نا هيرمها ا © «« مددإ ممن رل قيد نشا يدابعإب
 منل اكوويستَتر هاحالطصاو لسيما ةئل_ عيد لوعمم هه 0+ ٠ يعدون قطملا هيكواولا هلوسيو يملاطبساتبالا 0 ٠ ييداقوطلا هحسبال مكس ا ذهو ةهالالو | دبع ب ضال طق ئإ ههداخملعم ىئنل لب ماركد نمو يب ائلاداتخاف | يعاينزا طلحاض ن مىا ئيب لان هيئاورتحتم و * عيمل اهوبعإب يل ْيِضاذ !هعقنإو يحساب تبي وما د مص
 ةذانمالاو هدر ئلس رتؤ و ةلاس را ع هيا !لبمعت ثح مالا دبع نبا هيلعامدريلأ ةراح | هركذرناع

 2  رعاشلال الوم ئومدميلاكب حب يحمب ف اي تيجو
 0 001 ظ



 سك 7 ١

 6-2 بباصو يح: ككاو نينو دوني /ه-

 ةبحلا نم ذوخ اموادخالا ب لحم ىرر 000 ا
 اخص يغتو ث انسالاديبح ع ينط و يشك صل اذ هر ْ

 بالا مزيقد ةدول ]امص يك ايت اًضيواهضاس

 اننا ف شط علا دنع هد اروتو تبلخلان ابلعيزت ةيلعو ظ

 يزلاوهو ل عاَمُم يعمد لبعكم ظعال] هلي لجو ب وسما

 ف لكراكيبو ا دكاضح ياك ئالحو كيف اوي يا كلل اذ
 ءللخرس امهككااخ حسد و | لمرلا نت تن طفا لت و ككدرط

 نْسِبلَك قاخْس بح اردت يدل اوا ملْوْعحلالْحْكَحِدَْي و

 1 هب سيلا هعاطتنال ةجاحلا يعدو خحل اب ةلخ ا
 ىضقامل مالو ةالصلا هيلع مهام اههجكصىاذل و هيلع

 مالم اوةالصلا هيلع در بَج هاج نجحوب ىلع ةحاح

 ماما هب يم ر,لاهركو لإ خخخ قينجيملا يوعدو

 يتعد محل اننلتحلا نمو االك كب امال انت ةحاححصلا هلل ائْم

 هالهالا السبت ع دتف الق تلكلاي [يلليو ةدوكا افص 2
 يرعمل | الولاويالاقرارسال اب سصاضتخالا تحن ىتنو

 عم ابرضنحلو اذصلا عم هرب امم يلقي ىل ىدبب امل اكلتك او

 لدالا/هبلهككسن تن ورسكلانةلملا نموا سدحلا

 وهئاثلإو انننمكاك صا ىلبالازيح ةلخلا مرلاثم | نمو
 در ديل لحل امن هئناثاليدحإ اولا لاك امكرانئم ا

 ب يابا هكثآن الاَغِب تاروحبالو هدئاليلخ

 , ضراوبملا ةحردلهفلتخاو جاما دك ام“”ةلثحلا“
 يقنمرببل اوين الا حار وساهم ةدخملاعا



 طشإسو حاب اسالا هليل لاك يل ان هنا منع ىف امن هنلا ىعب
 00 اميَكَن يومن دكا لح مهارب ا تْذَحخا لكا بدادد انعم
 * ابيب 5:30و دوق اان ح نم كطع امها هلل اخت
 , فال ةطسإوالبا مد بيبحلا ناب ىا هان ئه امو |
 مسوريلعر دال صرح انين ىح يي يان هذلا لاق كيلخلا ,
 نوكلع عه [ ربا ىح ي لاو ف داوا ئيسوف باق تاكف +

 ظ لك بيبحااو يرحل و داق لبلخ او تمرالاو تاوهسلا 3 ١
 ) هدل | يبح دل قدا ليلا و يلا هدنا يزخال هوي هلا <

 لمجاولاقلبكخلاو هددادبسحْبلا اهنا بول ليف بيساو.”
 كلاينعرو هل بف بينج او تيحالا يت قدص ناس ف +
 2-2 تاركبو يبنجاذاق ليلك ا ولاوسالب ٍطعا كحد 7

 2 هبهؤيل هدئارب_رئاهاهل لْيخ بيبح ا ورم ان صالا بش
 . مهلا نيالاعبن شكرا جامو تبل لها سبحرإ يسع
 تاوجخا سو هيلعمددا لص يفطصملا هال يف ائن) هربئعد
  هدابحا ع هوب سوزي ليطُح هثولي ن | ىغن و اليل هْوَخا هدد |
 اهشبو همطاغو اهينع يلا مدد بساييساو ةشب اعله بج
 هتدارمر هتيب لهاو ةباحمملا ئه تلو باطحجلا نب ىهل و
 ' مرا هما ث |نظ نم ميلا ا لة يمحا مع يلا
 خحااماماولرجو طلغ جيبحره و لبطخههئاربا ناو

 نع راملا رطق مف مالسلاو ةالصلا اممبثع مهارجاذداذ 1 اب يال ك0 01
 ي عاؤمل أير عمال هد عا |!ئصر

 هيلع تماقيزلاو يؤصولادحُلا ةدتسم ا ةيلطعالا
 هل دال 7 ْ ظ

21 
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 ]لكي ةدوحولا: لما ذصوىلا اهدانتسا هل دل
 يضتلاهي اصتخاوتبص نعل و | ميه لك: لن ىتلتملا

 مهاربأ ةلّحرم عسا هتلَح تن اكيبعما رج | يق هونك ] اك ينب يف
 فصو فِي يلع ةلالد هدو يشأ و اميسلع ىلا لص

 ه«تبح# ئملضفا اهزم]ك ل 4 هيوخل امزهزكن بس او ةكح ا
 يح تةكدالم او تجحلا و ىضالا نم ملك ذولا لطفتا
 رت الوهدلا لع ثيدزحالاه ئلوالام رأت ارو يولا يها|
 م هائلا عيب سانكاديسان|هلوفو قىسمياع ضل انا ةباكس يت ه

 آول يك ديد و روتالو ةهابئلا مودم دارلو ديس ان اهل وذو
 تو ئاول تالا هاوس مم م دايز نهاهو قالو دا

 : اماردوفومدا يلع هنلببمك امياع ئلوالا عصو نهد وحا

 | . 6 هيئكزض هنالوامذ١حمب داتللاه ام داولو ديس

 0 م | لعد ككر دال ضفالا سين لضكا ذاك مهارباكديلع

 <  دحاوا يلع تلطيب ثيرح ايم دادلو اظخلد دال برمدا
 يفتكدالهنالبفاع عم رد اذ نن (ملتن !لاق امكوبم ةعامجاو
 2 قالادايبالاه اب يب ليثمعتلااماو دالوا ل اترك يالا جلا

 ه2 ميلعابالايِب ليضغنلا ةايبالو اهرركذ ف اببس قرط ميئف
 هير باص ءلومالو منهرحل يب قزرالي ان لوف مالا لاى ةالصل |
 تاشالا لع هى إل ةياوم يو ةولشتنالمسوميلع ها

٠ 

 ل وجد نا لبول ضشبمل ام رلودالو يسوم يحب ءريُبْعال لو والو
 شوت نهر يحانإ لا ىضرل وقالو ُنْبَو ثير شيوو نفح |

 يوه اهب ملي ةكزل |رمدع نال ذو ب ؤكدنم يه نب ]

 33 كتييمهعتب



 : نم

 قفلت نعو هانا ي زا ماو مباواج اهد مهاب 5
 رم عال ذ ف وطي ّدم رالثتد ئدل ايرل اما ةوبلا
 8 2 وا لونممملاسيخنت يل ! يدوي ليصَعَت نع ىا توات
 ون لسو .وهيلعمدلا يلصول اًقعا:ةثتنعلاو هموضح ال
 كي لال البث لاو اأيسالا هناؤحال اهازنح اد

 :|امىذري درهاوبا هاو هن 5 دوبنس اشاد

 دب يلع ليش ىذا هيام ول هدد جنيف عبس يف ةنمس
 ٍْ يو امد نيو يوبح نع يحوم لا ماماو هلا مكعمجب هج اجاوا ذه :

  امرلح ئالتخالب ولاة امينس توانعتلا مون قي :هلصاح
 مه. فسوف باق يلا ل و هيلعمددا باص انينب عايرن يريئصلا
 نو انا ]نك رم اوهتد ينال يارعملا ها حف ' ىلإ نس وب لورد و

 ' ةرحاوريلالكة بشرب يل امنهنلا ئعروسلاو بلا يف انو انت
 - ون ايم او هنا نع هيل امل لضاكم توات تاك

 همس نعي ىلا بلرأت |ىع اكل ] هئعسسن ( ىع يلمس

 ئ هسلجكا يف امل |ام الاس ماوحلا ثمالي اس ناياعملا يب
 اه دو ديم الو ةههجل اجئصوبإل هذ همنا ن | يفاع ليل ول | نع
 ٍيولمننال :و هيلع هللا يكنص هحل لوس سدزم يلا
 1 ادت |هحئيرعأ انا لبجرلل ل اسم يه نب | سوي يذاع
 دلو لاف كليم ك3 و اني دن ' يلع ءل ئبنص جيل يع أنص
 <باشم ذي ال انضر (ههل| ىم نالبججر م انك هنلق يع تيصق
 9: يل بحا نايل اهيضضدحاو حر تاون اعم اوبال ان
 8 ملا ناريه لذ ينم ذ يت ضامي يلج لادحا لانك
  ريارصو مم يح تاوهد عبس قوم يلا هربوب يرسإ ياك

 مالمالا ] ظ 2
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 أ

 08 2 هه دلل... ذل



 هسا قاعت هحل١ن اك هئاكم رجب يب ىملدىبب ئح هدا يلام زو
 لامعإلا نح ابمينا جرس اياه اجال ادالو مارحالاب هللا

 فاولاب ل سرلا_رباس نم هريع يع ممركصللا

 وهو مهلخ نمالو نب دي يب نفلطابلا هين بال يزل | ملهحل ١

 نع روس اجمعالل سو هيلع ىلا فص ميلع لزكملا هالكلا
 ةغاتسم |رساه ميل عمج اذاإذف ىرصم ونوال دبخنم ا
 هد مجاذا ضوخ !ةازخل او ثيزحالاو ل وال/مراعو

 رىدسمليفو الها امهم هي ع هب نلا ترمسواملا
 ند أر رع ئم ايد دول | هطيل انو هملن نس ئلا ا ذاز زو
 ىعخلابل |ويمرظن ل نإ ملاذا عداضملا يف نيول ط ستي
 بلائلا يحمى ) ينزف /ينلا 'ةياخلا ةمظعلاو ةزعلا

 هن اكمولع راسو هيلعيدداليصر و ان نيس نب مل الق ]

 ميلر عه نع لتملا يويملع يا بالما يت ْن نعو
 ك1 مرت او اغلب و بولا (ىكضو بلع هدال بلس بلع
 مون وعني | يلاعت هلو هنهو ةمنم ا ةررلاو حينل | يعمد

 هشاعمة دو مي ابم ةؤاصرل مع انننمالة ىنمل | يا ةنحلأ
 لداتل اوههلا نم ٌجوحاملع اذ ١ث. وهمل أ د نحطلا ئم

 ةهاحللفراؤخوما يئارا لاق اركي ص تبح نع ىو نسوؤلل

 ممالائ امن | وحسل )لا ضراومل | مرع عم يوما اب ثو دم

 مهزرعو ةؤدلا عباصالا ب ئماهل رافت أكل ومد | ل واشتيل
 . صتقانهو مالسا و نالصلا هيلعمهارب ارانلا قارحا مووك
 مج اقبواءالسو | دربرانلاث وكانم هرم !لمج للحفل ! يلع



 توتا رل ويعم ززتحاو قاوتحا مع نم ميلع ن اكأم يلع
 خيارك يحسب يوتخ اع نعوق اونا قدانح ا نع يدتعلا»

 هنلإ فص يلعرج عت يدكلا بع موىنملا قراخما
2 

 4م

 هدلا فصول عيبمل هد انماهذلا )الظاكو مسو هيلع

 ىميب هيفريعهو نمل ائالح ةوشل | لتقال ا لس و هيلع
 اذإ طباجلا تصمهرإ نمةوشلا اببسات يإاصاهرا
 هذاودروب همع يرتد امون هلع رخاتملاو ىدلسسا |

 يوعد يركلاو ةهارك ي هير ابحالا هب تزن اكن
 يوعرلادهاشل ةضراحملا بلك ليقو ةلآسرلا
 بعت ىوعدل فرص يطوف سالو دوالا جءارلاو

 ٌىذاومكراخلا كلذ اد | ٌىايسلا نمر دابتل اريدك
 عقد امكهب ير هلل بزكملائىر ىلا حرمت يوعدللا
 ئاضاهو امةكماريب يت لثت هدا ئيعلل !ةهابسمل

 اذااماضبا هب حالع و ةناقهاوالالذ او احهار دنس !
 باذكزنئم ناب ىطنت رجلا ا زه قطن ف نعمل اق
 -مذاكمزاي يطلب | | ذه ابح| لاا ذا اهئالخخ
 ٍ ىللا مدقراتُك رعب وهو هدايحا ةريمل اال

 نمءلا مل يماعدب يلهقر الا رطب دقو تاهالا
 000100 حلاو بوسع نيجي
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 لمعلا

 ةنا |يرماىّسإ ترم اىم نمت هناف ةذيشلاو ىلإ
 نال ةزعمزكن سع طخشبمال لل هنهدبال يرئملا ىو
 ”دكمجتك نهر د ص ملسو هبلع هزل | ينصت نهم تكا

 اهناو توملا ينشأ نازذلاريثب رك م ل لسد زيك
 ظ ىيلاىوعد هن بس نممؤرعملاياايعوفو طزلا

 هىقتي شاقنلا هبلاطاام هب عمدسلدكل ٌدلمأنف
 عقس ام دربالو هئيبزتو كل ذ طإ تس ا لاطب | ئم
 ةيؤيإ] دم هذال ةييجحلا قراوخ !ئملاجرل | نب ضع
 ىو ناو هد كي ع عطاوخلا تلددتمو ٌةلاسرلاال

 يمل |ةعبسلا دول | ىلع ةداععلاب ىي ىقنل | لاش |
 الهةنوكت ثاانرث وا قا |!يتثوتتسل /اهرتعا-

 ١ هتوكبوملاهزءل ايوماقموفبامو | لاقت هذل
 اًمراخن ولعت !اهريد اهب الل ي أعن مم نقب رصت

 596 2 خا ا ياع 1 : ثول تراراهيمل ابو دود ايالل ذإ ةداىنل ظ
 طا انبايو هلاعب دضت هنا حبل ةوبشلإ يعدم ب .

 «يعدغلا اخارت ناب اقوا هقبيقح ىوعرلل انراقم
 بلا هرعبال ثا وبس اب ارت قرئاملا كامزنع
 ىعدلل نو ]وم ددوكحب ن |اسم اخو هايم الإ صويشم

 يداي عدرنعزبجلا قتؤك اب رشد دعت الى ل ال اذ( '
 |نيعاسو قرانملا نيع ثيبح لا قلق من.قمنانلاسرلا

 يب : 0



 2 تيلااذهطن يزهح) اف (ذاامنالخب ب زكي عادي

 -  طالبازكومهون | دهثي و يبد هو ايحاوا تاشالا
 © هو ايحاو فطن يداهم اذ عملا نال هب ذحيفعل جبال
 ناياللعوتلار ادخ اًاميرئر ات نلكموه كل ذ دعد ع
 لثمن نمال/متنرءاعمر ذختن ١ انجب اسو لسا مح
 وهودانماثميمعبد !رموزابججالا ةئيخح وها ذه ناك
 - اهفتاداعلا ضغن ن امر يف اخفاوقرانملا ثوكحدال ث |
 كارمئائرصم دعتالاهيؤو ةعاسلامابف دنع خب
 ردهم نأكك ناذلا يق نخدوجوم اميمجطورتتاهزه
 ظ "ايا ا عتضءاعمهلا ماعد ىهيلع هنلا لص ممكالمل
 . لثمإ ناينالابرزالو روق ,وسرنمد ماوه هلثم

 انهرلا لامر غلبت عم ابرلا بولا نم [بمعلا و ائلبلا
 © ةحاصخلا ناسرف مهاب مهيرهتدو [طلا يصخو
 بله ةبصحو ٍةَعصعلا يف مطارفاو ةغالبل ا تاويتو
 - ةضراوم ع ئوبسلاةعراقماوُإمهاقحاو عن
 هنوكسيا لاذ امكو از اجعاهجووئورحلا فان ائلالا

 11 ير نيالا وو ا
 بولإ :ومقيلسب ىف ين ا[هيصكهك داهي نئالمعلا

 مالخلا بلاك يا ثايب كو مقب راهب
 لقالاو ص اعلا تاابيئعم ا نع رابخالا ىلع هل [ئَسن ا وها مم
 داهملاو ( ديم ا لا وحاز ةيهلالام ولعلا فب افد مو
 جبل 7-5 :ئلولاو لولا 7 ثونش يلا >ايرالاو َفاَلْخالا مر اكعو



 بدرب دتملل يلخب اهياع ةبويندلإ و ةينب دلا عاصل او
 اهي نايم رب اممعو نافعا بولت يلع يلب

 هتعالبو منحاصتو ب هجوزح هنعاودعاتقام أف رولا
 نسحئعخ | وبه هوعمس اذا اخ اكايهنإ مهيد أط نع

 توضربو ةنلارحو هتمالسو هتحاصفو هتنع البو
 عامسد عرس اسارعا نإ يح عابس ردع ميسور

 الِيويلردم ا ع ضرع ارورهؤن امب عرصاف لاقت لو
 ةيساممل ةيراجتلائو هالكلا | نه ةحاصفل نوجس

 بعت ' هن ارامل يعممالل بولا يدك ئمهيس | دسوأ
 قاف لوف رعت ةحاصع |ذهرودوأ ابيت دحةحاصت نم
 و عمد خت ةيال/ه يوصرران | يس وهرحا ىل | انيحرو ١و
  لاقع كئراثسو درو بنحو يربهضاد ثببر ها عب
 بماطخاتيرعل همالسا جنم ورلا ةقراطب ضعي
 كنا اهلك ءمح نازولا نم ةداثاهنعيلاقيوعا صد

 هدد | مطب نمو يو ةرحالا/و اين دلال اوحا نمي يع
 م اياَرعحي ايس ةدالا هّميِن و هفلا ىشُّكو هل وص سو
 ةيعادلا يا 22 | لكلا عم اوجخ لو عوتسولا ةزع تيم
 بفاعت اع هظذلرابتعاب ءلاذصو رم تل ( ضد يو

 شرت هياجاميت هاوعد قدصبر هت ئييسلا يف اون يا
 اسال/ن عه لبق نما ماو ن ام نياك و هب تامالإىل ا

 هاوع دوب تئامب تحارعللا نم فات هدا يد
 هتروهغم تضف ا هدام وقت ١١5 ا هد اهو برس“

 يسوم. .ىم يانميب دبق١جارح | وة يح يمعلا بلخك
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 درك ةفام ني سبح اص ل 5 يلئل ! تال

 .ماناثكلملابثاهلم نامذ

 باو هارب ما دلل يع يسيع مؤ يو هرع هليدمل

 يلا فيدو حو !| امحأ يع / مع

 . يذلا تاكا اوبل |ويلغَىم "| لدم ام يطعاالا يبن
 معن الوق هانعم يو يلا هدلاه اجو ا ايحو «ثّيسو ا

 ءايبنالا تازهمن | يف | !مهيلص اح عججرب يبد انتم
 ١ رص ترررصا وكم مهراصعأ لم رعد إب تنمزشن ا

 ,نهالاطده اثبات عاصةق انو يسوم يصعتر اصبالا
0 0 
 "ضال ا ت١ تشلكاهجلاو م دوب نئم ىلح

 ةمالاهذهتزههصرلاو كالبل ةيسح ؟ةقباسا

 ةشم عبج سل ارم اسما |ورمهي ا ةاورذا هلع ظ
 ةمي وتلا تدرطلا ةْىل ضو ئلومسم نيحمج هلي
 ليمياليونسالا قبلا كي ةمسلا لع تالق داع

 عنس اهانه نا ايد د[ 11
0 0 

 هيصولا واذ | ةيمسَت د املا كس نِمالؤنوا ناك

 © ءااذاايدنملاة تس نمو رحاو ربل يقع هوارجأ

 , اضيإ|ىعسلا قللت اهيمحر نيسح !| د [لب الأ ئس ئمو |
 ؛موكل كت م س الإ ند اع اعمضع لاق ىم ا//ىلع .

0 

 0 ظ ُْ ١



 ظ ةئبعملا فاضلاذ ذك خس ا لها ينملا لاق
 تلّقشاو هتنمفناعهب يكل ا يولسأ تاذ ي١

 فالخن يلد اغلا انفباو نملاعل | ةبارص نم هيلع
 ا ا يصون اف اع ا اع
 حاصب الل وهو الظو د | وس نماهبصع لبثت

 اههاكح |سوهلواهن سانلا| رنهاوابيحوصوناهل
 فارشسا و ضايب نم ايريو ل يتب امل سولا تاذب

 أهن ١ال/ دحاو لككت ويل تاوأفتراتتسا تاض ظ
 حممج نى ديد ركسهلل الا حارتدالا ل امكوعضمتن ال
 نمضرصتمل | يلا دض دشرلا بلاطروه د زعتر تسم

 9 لباسا املا
 فويل وصلا ةغانعا ن نياكلا :مالسلإ

 جارت تننو] ملسم : يت امك# ا 0 :
 راب جحؤوو 0 اع |وبحوؤوو

 مبيض فحم |ربجو جامو [غاوم توا
 لحاو عماوحو >ودرم تال ! اب لكلا عماوج يورهلا
 يحب امهمالك نعل كلا ي مك: هنا دارملاو :وم اج

 لامعالااهن | تايس و

 ماب ل ل أكهنن | ربخل ن | مل وو و تداي اًيئاب :

 عْضاو تركأم ثيح هلل | نا هل | ووو بضعنال ةيصضولا
 نسح ل4 س انلإقلاخو ابردق مل  هعبسلاا

 مل قد يام ديل هر هيت( 2017 ىلا يب نك ءلرفو
 ىسد ال | مل وق و هيسل هب عجيرما هلم هي هد اأطبرر ئمو



 تيل 0 شهي وسل 0 /

 |ظ ل و ورسوم
 ' ساتلإءسئنل يرياعلئثمركيربال ةرسة بكم يقر خالو
 نمود كلهام ةشعلاو بهزلا ث >اغامك داعم

 لا ها
 قلنا اهبيل/نسح| ئم بح ىلع بولقل ا تابج

 ْ وح ايكإ محلا دعب ياول |
 ظ يعلو ام ياَخلا هل نمر ايلعل | ديل هديناحم اك
 لوب ا :زيو ْىلعْسَل ا. ل كومالبل | ياو تك[ م مريخ
 أل ةَحاصكلجرل !ل امجةودرم « عمو
 ظ ياك مقدص نورعنإك هيلع افكر تمل ايلعزادلا هلك

 از 0 بمب
 هَ اد دوتئاو ةشييعم ا ئصح ةقفنلا يداضنقالا

 ش دا ومدة ماينا رب تارعلطلاتافشلا لباب
 يسحب اكلا او ضدارملا اول تطرح

 1 مجو بت ا طولا
 ظ ل لسا اعواد 3

9 0 0 : 086 



 الحي ملاد 20100 ترسب
 يلانش مدد |يضر ةباسملا تلضئركزلرهدتع
 ال/ن ءانلصحو تاّرل | |اولاصحو ال انرلع
 يي رقاب :ض تازل ا تاعارم ال/اثبعإب

 ظ 71 | نزلا نمو ل وان[ روهرشم او
 بزسف يرفلا يد اينو ناحال وز وعل اد رمان هذلا
 هزه كَتمل نسحلا دار لتملا هاك لا نع
 ركذو هرعت بهل ال/] رشنالو ب تره االوخ بالا

 يبدل | د ومس يف ماعم أهنبب هع هكل | نضر عر معنا
 مورلا ةةراطب نمزخرب ذاك طسو هيلعمرلإموص

 ا وبلا وسم ظ

 هسعلاش مدا 06 مس هل ل اقف هدل لوس إو 1

 نمإر,ثكو سىوعزلاو ليك الاو ةاروعل 0 1
 ثارخل | نهي اجد اوبس | .تحيهض أيشالاٍ ح ٍ

 هللا ه را تراك ةمرتونلا تللا ق اماك ايف ايف عمج
 مطب نمو ى ات هلوقل اق ةدالا هؤهامد اق .لْم اك

 سا ]كو اذ هدو هقئا شبُعو ,ل وسر, هك أ
 0 سر

 1ْ نوبعخما 00 ها ا فييدلا

 5 دبل ١ تا
 نبل كتل / نعاهولتأ ؛ تيدلاوناع حبلا



 "يد ني لوو داما
 .اصعالاطقو ةي ولا يَرْجلال و اطخوإ ثاكا رمع
  لسقو لكالاهي /رطنلإ يت يحل اى فو ةيطاخملا
 دم عم اجلا وطاوم ص رئو ةدوتلا 3نعلا

 2 قاقرتكساو ةاكرلا نب لاملا جرير مونناودلجلا
 سلا مياشل اميوخر مس وورسل يراسلا
 :تسلامودلاهتشال/و انينوجاضموانزنلكأومو ضبا
 ْ ةاتنملا دب ركتب بيط]ك هيلعم رح دح| سذااذاو

 هب اي يلع اوونلس هب ذ عصا و املل)ن ع ةينكل
 ئس ا[ تدوعملا طم لا طيزفتلا نكاهولخو ددبك
 زه[وملا ةرما ثم وني نم هيض اره | قت اكي ذل !بادالا
 يميل اند [ملاودوخلانعوفملا قيغنو ضياح لا عامجو
 26 لحاف هلو نماشقم ةريبهارنالاةلملا ٠

 لربا :لهيلع ت اكتيم بولا دّسع نيل او اذينح

 كلاجو فنئئخإ نمو مسرد مالسلاو جخالصلاو يلع
 نعي املا نين اوائسح
 داى ائالا د ابع نعل ام ندالاف انيئحمالسل/ هيلع
 "ةلملاو ةلهش ا اهانعمو ةيفيثحلا ةذص تيدحلا
 سيلارلع يِيمْدالَو اهيند جرحال يلا ةلملاوهامملا
 !ء 0 واجخ مالصالاةلم يهو
 ا ا لملاي # ةلهس دبجونلا ي ةيخيزحيينع

 ظ ل اقف اوم ل سيرلاوايبالا يلعرخن اصوصخ ملسو 1
 . ةءاولصو

 اع ا دي حلا 6

 مهارب | يحس قح ايل ل طابلا نع



 1 ظ ظ ْ

 داوءنسظحل |رايلتا هيلعممالسو هذئاإ تاولصو
 'ةلطساولاوه ذا لس هيلع مولا ياص مل | جحبام ضعبل
 ميلا ةلصاولام منلا حبحو >ابعلا ثيل امد ملكا نبي
 هنتكوبب هاهم ازسالل عبارهل | اهمظع | ل |
 هلوثل الاتزماوهب دي يلعو ملسو هيلع ىرنا اص
 - اهلشاوفسو يلعاولصاونم |نيزل | اهي اب يلاعت
 هيلعملل| يلصةلووؤت دداولا باوتلل امانسعاو

 كهل ذ ْيق يمس مادام يلع فش ةداور يد 5

 ثالهجقويزدمحاؤخعلا لاف باتكلا
 ةتونل ا نالصلا ارق وام ظاوهو بنك د ارملا تثوكن
 تاانخوبش ضوب ركذو يئس | ىتساو عس و اوه و
 بنك مل لصعر وكول ال ضنلا ناو عن ساه سوص
 هيلع يامي نماماوابونكم ناكتن |واردوا كلذ

 هبت ابونكم نر لاو هبلطمملو باكيت ظفكا اب
 هل] دب ءماطوهرمررحزم ا لصخلا هل لصحي الهاك
 ةلاحلا هرهؤت وه ذ | ن ايلا يحسارما »اع لزؤرهالخ
 امم ذب و هلماتف تاتكلا كل ذؤ همس اهرب رحل
 هلل صجل اظْعل ةالصلاو ةباتكا نِجَب عجول ند اركد
 اوفسوركامل لذ نت ائي والاب يوحزم ال ضغعلا
 هيلعإ ولصاونما يذل | اهينإ ان هل وو نت اولص تمد
 ٌةالصلإركمدعتلو ن اباه ديكاتل لين م م اولسو
 نمو مكر هانا نم ةالصلا نالوا :1رالمئ او هدذ ]خم



 اهاود در تالي مهتم عقاو كل ذورانممتسا ةكيالملا
 مهب ذ ]| ئمررصام مهمحب نجر رصاملدر ثلا

 > صيئاونلا نم ملح و ب
 . هيلع ةالصلاؤراكدالا عوقول دكإو طا تفدالاو

 ةرمرهلا تا بوحولا مالسا محد زويطب يذلاو
 سيل عاص دارو مدلا دبعاوباهلائامكةالصلا

 كب محلا امإو ثصحلا حاتم يب يضوبملا ثنا لاك
 مل ةؤل لضم ال/ ول مكاو لواوهييمالساو ةالصتا
  يفعرصتقاولواملس روسو هيل عاولص ياخن
 امج همرلع مرج رىذ خهزرجر ع نسر اجا هدحا
 ىطاشلامامالا حارج هو هيوم مسءمهتم
 رام ةيتارلاو ةيماللا هنّ رعت يف هنع يلانتددلا يمد
 لصتمكالا هزل عا محلا ضد دقو يوونل ا لوف

 انضر خذو هوع نعالو اهحلا نمول د ىلع
 يان هلا يمر عئاكلان ١ بيطخلا تب (لضئلا اوب |

 ةبطخو ملل نود ةالصلا يلع صتنا هنع
 ىف بيزاوبشلاق (وساوبا خلا ادَحَو خلاب ا
 ىوس | هن دمع 'ئبطُح ي يوونلا | ذكو ىمرستت

  ةبطخحرشب يبامطق الايك قف اشلا راكد )ئم
 . هافا ةهاركافعلا نسر ييكم الك يف عاش رمش ا
 ئلول /ءهززلأب حرص نمو هتعومالس / نع جالصلا

 ام لا '



 يحب [:نهتت ىقونو مديل! لوغلا يف ىو ادمسلا لا
 رظنربكلاقو ةهاركلا قالطا يرجع تباظفاخلا
 اماالصإ لسالو ةالصلا دوعب تا هركبمقد
 ددمم هد اهرخإ تنوو يت مسو تنذو يت ياصول
 هوعو هسّسلاو ليم طخ وامي دكاتيد و يمس |
 ةالصلا لعد اصٌّقالا ئع ةئسلا ةمد | ت انّيصفم ئم
 يلع هرثعو يفكك برد ل ردس | هلبتلافن وى طغت

 شمل ا اقكع ف ليال ملتلا نع ةالصلاداركا ثا

 يهين | ةالصلا مم هب لتتم رتغتم الس / ميلغت نال

 بتكو عفو اهوبّش ضعب ل اّوو هنمدارملا
 مركذ اج اس اعووو نيهرتوتلل نهزم از ها
 . فتوي ئهعزوبحإ ينح هيلع.نإل ملا. ثو >مالل ا

 ركددم ليج ابلا طخ قس | نم ديس ياس وو اهب
 > هللاياص ينلا هيتركد لجلك يت مالنا يوس ايبثك
 4 “بص عمالساد ا ىاةعه “4 :لزدوهو و ميلع

 *>ارئ اك مالت اد اوكا هركدال د اك ذاواظختةالصلا

 ئالخيكرجو الذ ةيجاو جالصلا نال لواةالصلا
 لصتقانايوائسا مالك مووت و السلا بروج يف ٠

 ةالصلا هب اًتكراع امه ريع ببتتلا بحاصو مسم
 يئسرن أس لا ع ودارئالا ةه ارك مدع لع ل زد طف

 . دبع ضاخلاو يربرح او يرهزالا هل اذامحب د
 ثباو ديعلا جف > ب )ئيول| نت ملاو باهولا
 لبوبيتم ا ومو املا وك ةيجن وهو روسل ا نم جالصلا



 دا اسر ياو ّى "رسب ارتحوالق
 تيل |وبلاو يرحوج لاهل اقام عيب ا حمي ى
 3 طبمخن طياحوهو هْيد دملإ روس ىم ىرب ند ى
 .ارط كيح ثوم ادلا  ثوملاعل|رمزلا ل اقلا لو هيلع اه
 000 ا ئعبببل ا[ تابدالارب اس ف ضر هيك

 ا 0 اوهداشل !ئنمزمملاب

 ْ 1م اهسلبو ةتويئيواهيلا يدي املهدلا
 هدأ دل ىوكركل ذب وسفن دي هدال

 1 رده بر هكوامسووو ناةيلعسما
 بلكد_ د ومهمل | نم ات < اما غكالاو هو ل

 يبشلا ال ةمت : رلإ ىه ود وبل /ئماه ا وأب هنزهه
 عر »و لل / نم نوعنع ىلع ةزث للا عوجرم
 ديس ةجيرالا ةيم ااهلءايب الا امساوازه

 ءلابرا حرتس يف ياَترَلا ملاق اص و دوهو بيهش و
 زان ءييولبعامسا ياخ ب د ايو ةنداووؤلا
 2 الاربع ملكا ين الامس ىمجعا ليعامسا طفل ذا
 لصاحلاو ٌبيِْسو حاصر دوهو ليعاهجس ادرك 5

 خرسرعم هاد دايعشو اج اصوادوهو ادن ا
  ةيبرع هتازف ليعامسااماءم هو امساإازكعو

 اهلا تل ريالهاهلصاو لا نمدع أ همسحإ
 ل ديو اخلأ بث اكلا تبلتف تانرفق تلا وتم ةررم
 د ذا هدديع وو لت | نكل بها اع هريئضك ءل



 و ات 5 ىلا ين
1 9 7 900 

 اما ىلا الوحل نمد شمل تا
 ظ اومل ةيبلغا اهلكدوبخلا ثنا ىحاو لبق اذه ظ دكرلا ةيرشإلاو ة خدال/توعرف لا اولج دا لاش هلق
 ٌْ ظ «ناعرصن اى بلطملا دبع ةنيسنا ذاع هناك
 او كلام وللا هب دياعو بيلصلا لا
 ظ .ش 0 |ثمي رح منمووجمنملا هنن اض|
 ْ . لكإ لك موجتملا بلطملا دبعد 1 ةىرلا يلع و
 ظ ٌفايسلا ةلالدإ هيل | ف اممم ا نذل ئييبنل | نم وحاو

 هحيدو ىرهزبالاو ولأ هرجامالا رانج يذلا هيلع ش
 سيك دل يزن قاتم ملجأ جرن يت يوؤمل |
 دامب ياللا وسو بابك ةسا رح يو

 زلوبو مينم ابعت ورع و نيسحوم
 | ا ره ليف توحملاول وايل عأ 4 تاون 8
 .اذلصئاردزرب تاب هقالط [ قس ليك و هيلع ىلطا نم ظ
 | دحوإو هرتس قت لكروت لاوبحو ختونطملا ةمحرلا |

 هك ييجي سو يس <>

 د ابعلاك ةوغحو لاو دب |قوغيي تردباتلا 1 وا. اود اصلإساسيو 1 تدان ! ت>راثو ا وسرلا ناا محأ] |



 1 .لادلاو ءالصلا نمد تول ملص املا لخدن

 | مد 15 ىمتنسمول لا نك نمم

 - اانا يعلم مناة تس نامه 5 55
 اة انينهاركو ايلتس ] 1

 - هدنايفص ءلوث رو ةههاركلا 1و
 م ايكفاعتن اما وصياصح نه ِْيَو كالا اعلا د

 ل لير ل ا دعب يادعب اما اقانتا ةزباجت ”
 1 10 ل م

 سر هل دللابب قوي ضر ةتكو مياخ 0
 " لاو لميا دعب يش نم نك امه الصا و وخا '

 لح تفرض هرخا اان ود دق لوض اف اميحدامو
 ١ ترهظتو ابزلاوه لع و | دتماوهر حسا عفو ماع

 1 و وما ا

 ّ اد كا عم يرتب مزاللام مالا وصل
000 
 - صوزلتالاغلا اهزنمزل لوقت ال طشلل ةمرزاللا هلوقل
 ! ةوضٌو ال / اهنا وج نعوذ غال ذا يك مزال املا

 78 دل ملووو لدرل )انفال اتقلا امال ]د
 0 را دل الا فرملا

 ظ 0 هن دوما دا تا يالا ةيبرخما



 بحاصوراتخا اهيرحا ىلا ثاكتايفونملا امانا

 يعم لا بحانو بمإت اب باوجلا امإءئافكلا

 "حسا ماو جتنتالك اه دعي ةيطرلا عوقد | وج ظ

 قرظدجتو ابل اع إبصتخو امنا د دنكاتوط م 0

 - هتع ةعوطخل | ورظلا م وذل منعك يأ
 *هلذ ئه ىلإ هجابتحال ئرح ا ةجئاشملا خ3 6 20

 >و| حبك ر لخأ / ىلع ٠

 الماك ضن (هيلع د دليففامب لكك سأ ل و ظ

 هاهل ثا يلع ابيببت ةكرح يع تنبه او ثئدعلا
 اولداكملا ىؤفابارمج ارجج من |قاعو بدارعالا قات

 .عمابلومكتلو هيلا جاسخ تم

 ةلوصنهو | مل ةدرماما كن 01/1 خت ا
 ايضاتخاو 00 اهدا 0

 تايالهيتوا لا باطخلا لضيعرشدالا
 ا 6 دضافملاو تاموئملا

 لبقو تاهلس ليو بوي !ليكو بوغعب أدر ماكتف ع ّئِم
 ليك ىول ىنا ب و يدايالاةرعاس تب سق

 اهربلعو لاو تب اثأب ابصم ليقو تاطُم ب1 برجد
 2 ا تر يزل اللا لع 0

 نمل وا ناب لونلا ناكل ت| نمياع
 00 ع نا .ياص ينل نال لج هي 0
 هنا ذا اعامهإ تايصس رهو طخ ايل رود

 اهلاقنمزو | داوملا هفاو بيج او ةيواعم 4 هت ثنا
 تش باو اا ذه ةدعصو سو هب هيلعوفلاب ديلا دج

| | 

/ 
00 | 

1 

0 



 .. 'نملواهنابإ ابا ف والاول ذوو يجد ادعتقال ٠ 1اس اويكنم اهلوكذ فالخ نظلاو ثايدعب نإ تن نمالو هدبج مب اسيما نمر دقت لايزا هلع
 ظ 00 ] 2 "ب ةمظحلا دونب او ] قيتكلل فام : فم لارابتعابياكمو ىظلا يعاب أمر ةرظرعيو ءاهيبيطخي | دعباها تلئاذا 00 مثون اميلا_مونل (ماعوتلهملوتئرعاللا ف ابلك

 ا تاما دق كوش ذه ثايلا دانا ةرع

 ظ . تعزتن اذا ورد يور ىه ننال زنكألا دسع ةخوتفم ا ظ ل وول ماكحا يلا هبع عا زدال > ٠ مام نعال 0 وم
 22 هي! ةدوّسس ها دلارسكو اوسلا لم دريالا حجل قد هدي

 ثراه لزم ضم ةدوكتت نا ينم ءزفاما لاق تايببصلا و ْ لا ىف ولت هللا لوسر ايزاَمت هذها يدع ظ سو هيلع هوذ | يفش مدن | ل وسرد ثاق تونن يبوس لس _ 2 سر ياطد هاشم وتسرع 2 واومسو|ًةمافيوا جنس عمس هلو ايبسصلا نمهؤسا 1 تس دوال عع انرمهت راجايرهع ةاورائ ورح
 ظ ٌ

9 



 ان|تقلطت (ذاق هنا هنعو يدوب ينالهن وع يسب ئم

 ه٠ بأ لات ةبعكلا انين ا يح لسع هيلع هودا ا
 اع دحصو نساج( ماسي هياع هئث أ ياص هذث الوسم

 تطظدقاتعتم يع جاتو سيل اس

 ٠ يبلتم ياىدعصا ل اقوم اسيو هيلع هدلا هيلص هدد بن
 هد يلا ليحلا ان ين صه اهب يلع ت تروصك

 تيل يلع ن ىعص يحاملا يا تلثل تّيسول

 هئيمب نع مل واذ | تلوجت س اك إؤص نم) اكد هبطعيو

 تكسيدتس (| د ايتحمئلخ مومو دب يب و هل اهسركهنلعو

 هب ئّرْم ا 7

 داق تازت جرب ساوتءلا روك امكرسأتك هي تدوعت
 تس دو يلع مدكأ يلمص دل |ذ وسربواث 0

 ناووسْنباؤهش نقر دحااناغلب نا ةبيئحْ ويب

 نيطعالوببح موي اق سو و هيلع مودا فص هدئالوسد
 هلل ا بج هب دب هيلا ىلا خفي الجرادنع ةيارذا هذه
 ثوكوي سانلا | تاق ل اك هل وس سو هكذ | هيك و مل وسو

 0 اطحت مينا

 ثبا لاَجَو اه الوب نااوحرب و هيلع دذ | يىلص
 منبع اش يوم هذل | لوسر 0

 *ةددايلضهفلال وسر تصف هن اكهيلااولسرائلات

 هاطعاكوحو هن نكمل يحح يربك هيئرع و هن و هيلع

 لان انلشم ايوب حملت هللا وسيد اي اذ ةيزرل
 . الدالإإا ميع دافي مهتحاس ل ]رمْس ينح هلسر ىلعؤعم

 و



 اج
 . تال هللإؤ هيك احن ىدلا يح نم ملع يحج امب مهمحاو
 مطل |رحاد عن دا نم الوج ادخاوالجر كدهقلا يدع
 اون ايع ةعش و زركؤرشع ةعزرا دلولا نم هل تاكو
 يرلاخبس عيسوموايلع يدار لاقذن ارخَق سالا نعو

 ىدناوفيسلا] خود يموت نم ل ومد و هيو ىوسلا
 لوسروجو نع بركلا هب تكامل اطل جرح ا ىلذ يذلا
 هتحايعرازإ ع كنعداكولو بو هيلع هذكا يلص هكلا
 ل انت يملا يف تابوهو نب | داره نهج اجو
 لافت كلنَف بوديري دارم نم انا تاق سرمحا|
 ظ اذاروَقنملاص هن اهدي يكلم لحجر لك عمد |
 . ةئيصخة و لحالا ثلق هنري رو هسيب ايلجو رئل ا ابح
 1 عب سا ةنس ةعيجلا ةادنع دهوتشم |و
 و تاصمر ئم سحب ءدسل يدزرم اجه مبا نمحرل |
 ا اعل وعم
 هاني | ةلسعو ةدستوتسو ثالث ل تاكو دحالا
 امو نسمح ا «رباهيلع ليصوروحج تبذل ا دبع 2
 ظ يب اممابح دا ف ةعامجلا رصس رئعإر عملا ف نك در
 0 هربا ' يفوا ك امصلا ل ان 5 رك بهاوبا
 ظ ظ سكت الخ ةرمو هنت بيعو الاصل
 ظ ١و كلملإدلا ءءاحْزمن ءرههش ١ :َمَفالُكالا كاتسسس
 هيلع ونا ىاص يئلا كذب هانكب) انت اوباو نسما وبا

 همس باوتلا قلع ووديملا يث امي اذ هرج ايل »
 اير ؤرد رغب انبياهبخلو بارإب | مقل لانو قا ظ



 همساوبفاط ىن | تف ابي دحدون اكو ةدسو |: مخ
 د>وعسمىب | نذل ادسيو بلطمللا دبعئب /ئائهدبع
 « وهبلع ىزل | ياص دنا لوسر كاوس بحاص ىل ذهل |
 ثبث الكو ئييلك| ةنس ةئيوم اب يتزنهبلعت وه رىوهطو
 ةس اوبس | ئيسسو عضد نبوشو عيضبل اد نك >ق
 دنع يب اسوي وع راوميد او ةياذ د هذ ايورمهو
 اى يملا مند د |وِمو هبق انم نم يثس رك
 | دنم ركل اب! بج تف | خريم انو ةامهيملا
 نمِلاِلا ثوب اع رعب امور دب د اوه نيد يراعمالا

 ةئسفو درالاب سس اويعئوعاطق 2 اماهلممو اضاُك :

 درث ام نم ىبد وركذ دنع ْقايمو نومخوةئوبسو ةيامون ايرورمو ىبن نالكو تالث سوهو يرتسع ناد
 رمدوعارلا دولسدئينلمعلا معبر ول | فاد
 ايمن ناهيح زكا ىراصنالاوماع سل فو حب و ثبا
 ةئهالاهزهملح و هوايلزكده انما ره [ ى هاو ا رباع

 هالووماشل نفسو سو هيلعهلئ !ياصؤطسم  اراخاب
 يطادوب ا درول 0 م
 هوضْمْب الخ جوبكم ل ناك ةلها|ُويرخَم مْوجحخ تاك

 وى

66 

 ْثاَف دجبام | يراصنالا وا نب ةياسم ولا بيكو ةليل ٠
 2 مللاهيح !اًداَن هدلاهبخا هدتإ ةعاطب لمع اد ادبعلا

 | ذا هللا هضْمباملل | ةبيصعمي لمعاذ/ى هّولخ ىلا هيبح
 هللاباو زيعتس اضن | هرعو هْعفلخيلا ىّصْعت |منث |مضعب



 ؛ ىرب دال امك ُث :ةازنلا عوشخا مو ليف ائنل | عوشخ نع
 داك دقوالا_اضنالا ف تسب مل لجر ىيبل هن اكرهتسلا ل قفنالمل مل ليك و حم نبيل بلَخلا_ءاعشمد اًجدسحلا
 هدعمدا ٍضملاتف اوحمساف تلق دكان او لان ارعش
 +2 داراامالا دنا يابو هانم يطعب ثارئمل | ديرب
 008 >اختس |ًامضما هللا يوتعت وميلامو ين دب اق عملا وجب

 1 هه تيودال قبو سانل | تكزد |اضي| هنو
 همر ئتم قي دخت ْن]هدبُح ف سوال احهتسإ |وحجص اك
 ملون هودلاك ع مضت عسا واول اق - طوكيزتي المقل هاد
 هب مهله خد دا املو كجؤفم جويل تيرع ئم
 امو يجف |يذل اوهذاق ابيبطول عون ا8اولاق نجلا القي شس اق يرد د لاق يسْسْنت امزئلاُك
 البو يدحا "سس للِبْفَد ئيئالك ى كيت | ةالس قمم حل
 ثلاورشعو ةهحسو ةيام هن ايورهو ثاّمع ةئالحو
 .٠ ةجاتسانلإرمزلا ناو هب موا ا هداهتيب اصلا لجرلا باطخلا نبل تب امد اديعو
 :لمب قت هباداو هلاوقا «وهيلعمود | لص ينلل
 08 0 هي ايسو نافلا هذ ابو سو ني و ا كم
 كبعو هنس اد نهى د!دإجرك 5 ف ايس هو ترنالُم و
 57 م اال 1 ثارحلا ناهجرتو ايراعف جرالي ىم امع ئب | هدلا

 00 ا ئبالت اىتامو لبو اشثلا

 وتس



 هب قلعتب اميئسر لس هوك ذة ورع انو تحوم

 ينلاهجئامكراضمالا لاف نن|ىشن | ةزصخيلاو
 | وهم جرو نيز دال// 5 ايملوعب دونيلع مدل ىلص .

 روبل 3 دحيم اهدا وردد لإ ل !ء يلعمولا يباصمدن | ١
 ريش ادع ةرصبلأب ثام لت انجي نه نس ف كوفر جأ هدال

 |هيدررعحلا ئهتم امئمرخ اوه ةئس ةيامنموتكا .
 مدان اورجو ئييشو ثدالُك وأ منش اوا|دحا ةس ثامو
 ظ ِهرَكَد دعو ايسو اب دح ثؤع امو ختسو كيب دحاتي ام
  ”ئمحل | دبع ةرئوهف ى.إو هبىلعي اع يئس دارب |
 داكويبارسإ و هيد ١ نت ميصالا ىلع يسورل ثنا
 هرهدو 4 2 0

 مهوبلا يعم ايصو ايف بحاص تاكد ٍةريرهاوبا ٍ

 ابرد تاهو ةئدرملا كرها يل و ةحوسش ئن[ شلع يضنس |
 . >|و نس ب وئسو تامئملورزببسجو عبس د م عسل ٌةرممل

  اًبيدح يقروسو ةعدراو ةيااليعو ىئالا ةمح ةعوجرم ا
 لالمعست ىلا أ و هسوهإئم ين ناببهركذ دنع ايسو

 لمت الازعةليبف ةرودخ ىلا ةبش ةلمرملاد ير دخلا
 ةنسن ثوعشو عب سا هلو نيجبسو عب سأ دس تداه
 ىاسووعهسو ب امولا هذ ايررمو عميل ان تكدو

 تاريْيك فوط ثم هب قلعتي انهن ضوعتلا هرطذ قرع
 هبلع هلل | اص ودل ل وسر ث !تاعونشمت ايإو رب

 ملن او لقت ياظئمحمر ابحطرتس امس! نضإ 1و مث

 ئيلملل عانتنا !لصخ هب د |يئئملا ئرعالو طفللا ظن



 0 ظنخ !اويضت ضرع و صم اهل اق ميل | لتب ملامظ رح الخ

 ”ىلتخ

 نعرتيم اههلاو اغلا ةرماز ى كئيلا ناب رح ذة امج
 بح اومبا/امل عابر وم عسل اي احملا ة ةكرم و

 ا 0 سلا وا احرد (ًيىدررال | ظانحح 4 ب 4

 0١ ءههاوغل !هاحلاوا(وشلا ةرصز رشا ذهن ةيارولا دود
 ظ  ييدممف مل ومر وجب هل بو هيلع هلل يلص
 :  ةقبيخحمو ل مل ناو كرمك مهم احل | اب هبئنتت

 000 1 ا اردلا ٌةبامرلا لأ يعض م هئضو
 ا ٍةِصْر ق بتليازهت هريول امرت وابيش اميره اوظمهو
 لأ ةيلها هيد ييهيكك و ادهييل | عم شك العلا
 |ذ هيف اهم رسما و ينادعل اكم اكحالاط ايت اع
 0 ا ايذلا هوب ُتعبيف ةَفيَمح [ام يوت

 4 عمه مز ف اظفاح ايف تاب سمهيهل ارسل باو

 ١ بوما قلي بهو أ اسوا ىع ديبالا

 هدو لكل ةرحس و دذ ء ا عافعطرهل زاك ام
 ! ىيئتقتمؤؤ ةباتكلا د١هابابالعلا ةرمهز قت ببنح

 3 ”قاصحالااورتههابرعلا يلع ضوتجيالو مرنم ود رك
 000  لخداهاصح /ئمامسا ئوس و َئسش هلل ناذكب دح
 0 3 «دارملا ئاير اهلظتسال/اونيد,و |ولختسها لكمح ب نجلا

 ١ 0 ٌمدسسرتوابرطعو الب هزخشل | ]سس يلع رلك ةراك اها رقي
 00 هلوالاولصو ام انهتعلجت ار اين ماما وأ ايس احم
 ظ م ثؤرعتلا ئالايلوالل ثلاثلاو اعلي اشلاو ارعلا

 ١ اديس كيل ا رخل اهو ملا بجرح 2

 نمخو



 رطل بولا ةماعلا نم جرم ا امدعوب
 بزعو اسك اودعولا لمثيم لال ملو هبلخب
 ٌْ يت ا ايل َخَن اييعني انك اب ىهئنيفمل |مزورظن واتانك

 هنا ئاصنالاو عاببطل! نموعتمو ىيدلآ طم اظفحاو
 00 اوراهب هل يحبراب ث وحئمالارعولاق لخدبال
 ةذورومل |مالسالا نب واو د دحا نعمه للجد
 لصالاي مهالا شه | ىلع ابيل عوجرل ادا لعاقلا ِ

 يىم اي ددحا هللا ْي يت شضخحالا لاق ةع
 بالعنف االول بح ا نى مه | تاوبجم ا نمنح لكو مج
 ا اء طتقب ترمالممالا نمسا

 حو 'ىرضل اثي وه ئيعبرا ةباجالا :
 د ثن.ج عدو هل د دعت اهدأل هيت ود ددعلا اره
 اجد نيعيراإك سة اوماشع اود | كثب رحلا ئدق 3 ١

 مدوحوال و | مت سد ب م 2
 نر لعل لعد اي |اكب رحل دك كلو نملفا يق
 وات ا عئري لعلا| نكف يق ابلل شحلا

 ف اهارشمل اذ ا ْ

 كر قاعتالا نع هد_زرتح | 4: ل كل نأ ثب يزرزعسإ
 مودل هيك ة ةبامملاهو 0

 تا ةرهزلا انوع [ه :ةمابخلا
 نشف ةريزغملا عوزل ابك راعلا نعل[! سسناانلا



 ظ علقاميمعاوهأ دل او ملا ةناوه تشل
 افملاو ئيت دعم لا أو ند سنمم ا لمحت هنال
 ظ يتسلل ام ا ئب اوين بجو ةؤصوهو
 ظ سسملا اما انضيش تهيغتس يقلل لاق شت نمو
 ايلعلل هلاه ثلّب صوا نيف يربطلا كلا
 معن بنلك ثيدح ا تبنكمهيف لخدي لضانؤخلاو
 نمر رو هيلعمدن ! ياض ا ربيت لخشد/ يلح

 هثعب ابيئيدرم١ مابِب يحدد إيخإي
 نئسح اوي !دهتصاواملاع اهرِبقَف ةمايغلإ وي هللا
 ىروثل | نايعس يلا لبحر احر ميلا نب) يلع ا بسب اهلا ٠
 وتتسم كد اكن لام ملاع | والطلاب تلحل اذ

 يودع اكو او تحوم كالو ىءا و ثالك
 . . ىياهومونا يلضدللال | وس سلو ئمأثي دح ث وعنر |

 ةرمز ف ثعبلان اهلمل و ثيم ل تسا و 0
 دارملا يب نوكيتن إو ْوْلتسِسال اهعلاو /

 00 هلووب هِي ل
 ءى ىايأاع اّيَمَم ههاوتعلا ةياحلا ي معئامبا
 جَولط نميعشلا ارغمويلال بكد دولارا ةياكر
 ظ مكقدبد ارملا امن [وا دارم سس و ب وردلا ل | ش:
 ' ءانلوودوانلع موي ود هرعاشلا لو منمو تاعزلا نم
 معن 00 .افردصم همايعل | *رتسمهوبو اسس موبو
 تيمسو يكل ارهلل كيزدانلا ايفخدو
 1 تارعامث دك ةيع ليد عنق تالا



 رواش اهات نكران ال نازخ ل ظ
 دوعسصس نيا ةباور فقره اربجحاو بؤد نلا ىع

 واو تيل ةئج ا باوبأيأ نملتح >!هل لت
 رئاوولا هر ها ىلا ةرمز يف بنكرمع تناةياود
 قرم يث هكئا هئنجد دو مب الا ةياورلل ةرياغم
 رمهوُس حمجحإ ىيتنلا ةرمر يت يحوامعل او انغَحلا
 ءنليالمو هللا نالا ىرهتس يمس جىىم ا ليتقوهو
 :ليالم ةداهتلو | ةنجلاب ةهايفلا هوب مل ثوره
 دايو ا هنت ىدصب ةعصل اح دايرشل و ا هل ةهحرل |

 ىلع طوقسلو|امد بخت هحوجو ثعبي هدال
 ةمايخلا مود هه > هوك هالو ا صرالا و ةدايتسا

 -مرعام جا نار ةنب ابتميغ يدور افكلا باه
 ٌىدن اوك عمل | ٌيلتخل اب صّمُخلال ةداهتسلا ثلالا
 ظ روكؤملا ثيرهلاياهءاياع جل[ ى ا ظائح ا

 تبارك ذاهاو حداق ةملعىح "د ىدرط أهنم سببل و

 باوصلاو هنمزه اشو هزت تاعيوضوم ا يق هلك نوخ ا
 مىصوم دعانهفس تلك تائ عونمومال ىيعص هن |
 مىعصر شت اذا ثي دح ا وئمُصلا حيدس هنكل
 هربيلعو ىكسلا هلاك امكلياضملا الو بل عدال
 عرفنا | وبل | ةءالانم وج نب لم ن بكف حييت

 هدا سال تلق هيلع اداننحا تانييحدولالا جيك



 000 قوق م ير ولاا لاعه نال مشل دي دثس

 ٠ لدايكالوت ىسلا ذهو ب ركل ايرهصول با دك
 اودّحت ميمهرك ذابفس ئلو ةجالام الكوبلع
 ثيداحالا ونص ا هرحو رسام يلعزب هيلع كلك ب ُى

 ادحاواشوح زيها ىلع اّيؤح نموْحاماو ئويدوملا
 عوصوموهي اقيرص يب نيوبسو دحارجإ هل تاك
 ظ ىف اعتهدتاضرايلعل | قنص ىف و ىمتيملا ملاهلاق

 0 تاغنصمل ا نم يمخملالام بابل |١ ده ف مهنع
 00١ نمجراورعوبا هفق قص ثع لذ داق ةوسا مرد شو يا
 ظ سيقلاوظا ٌيحاو نبا جدابإ | نب | هدا دبع

 0000 يدهم نياق مالعالا :ةمالادحا ثيعحاتلا ع مات ىهرد
 . كك نيدامحو كلامو ثايفس ةجبرالا ةمن الا
 ثناكو ثيوحلا يوصص ابتسم املاع ةقث أ ايكراملا ب 5 5

 0 ةدس ولو اذلا نب شع ارق كدحاي ذل | هك 5:
 ظ نم افيمنم اون هدو تاي ةئس ليفاو ةيامو ا

 بم توتسو كلل ل و ةيامؤئئن ايو يردحا ةمس
 | نِن | ررتكم د نا دهج نه لبجرل اكولمم هوبا تاع
 ةبرق يلة سس اطلام ىسولطل | ديي سكن
 0 همصو نأ لإ فانلا يداك نت

 هلثميئيعزن :: ملة هالا هؤشح ل اب سوه ةيعرخ
 مصب ولا 0 بزب بيرلا لا بجوسم 08

 - ةلل) تيب جن

 ما يللا تت

 دم

 1 ١



 ئابلاىراثبلا يوي اوملا عبمج ف ةوجولا لك ئم زمانا ةيكوصلا لايوميحالطصاو مجعتل افىساملا ٠

 ٌةِلد ابر لإ ئيراعمل | هيلع تضيف | وه يتبع
 هو هين تاكو ليمش  كيرنلا ل ع لفاو دجال( اننوالاء ظاخح ا تاذئتلا نم فسح أكو اير 0

. 

 ئكلونس مل مل لوب ائتاه عمم ةرسولو ةدلبلا هزه ىيبحامللا لاَمَت اهجاطتس او ةكفحإلا لقت ارد ١> رئت ث دحابب د ْمَقَن امل اعد اك ٍةوُيَك

 ثب | مقل ردا ئب | ياو ة دوره ةحوتعم ةزرمهب ىرجالا ةياهئالث و نيتس ةنسم رح ا

 ١ ايو ضترمل | ف !ذكايل ابالائل ابد اهتم ةنقلا

 ١ مكللال انو هرابك لبق لعل ار امص يسب يذلا

 : فص ى ست | هيلخب سانل| قى ك هبرد ايبئرعك ةيعلالا

 ش خب ل هبلا] 7 |١ ؛«بلئت تأ 2 هسا ةج 9 و ١

 دا ااه نسسستي ببن 1” حل ةةسسش7 ب ءا ةاض ىل لا لماكا

 4 كل

7 

2 0 



 ب مك اي

 - عشا يلا ابو ةزمهلا ست افلاوابل ديلا

 نر [ئىوالب نم ةدلب تايزعص]|يفإ يت نالسير ثبب لاف
 ةياهبرإو ئئتسو تنس لس ةدس ث انؤؤص ار رغص ات
 . 2 ةمحالص يي هوم ند دم | ثن ىهت ب و
 ' ٌىطقرادلاكل ةرعود ارمالاولطعلاو كسلا

 ةادفب ةبك لح نطخلاراد يلا خبسش الا
 3 عرلاوظفح او مزلا ف هرصع دحو مكاحلا 8
 داقو ولثم ضرال/م يدا كاع ؛ نك مم نئيثدحأ 0
 000 وبلا يا وهئق ملم أو رضع جدع هف اكبيطخ

 هسكن 0 0 0
 لاق فطقرادلا< ١ اراذا يذلا درع ن اكوات ) تبكتع
 ظ 0 داولا تبلل !اوبانهن ىناداخم يدانسا

 لكذعلا باتكيعيلها ٌفاقرلا لاقو“ ئئهوم اوما “
 ا فسصو مسك تس 5 نىعلا يذ يف ىلو هظنعح نم

 0000 ا ياخالد ١

 3 .حثبب ديك كب هدئاويع دبي كلا مددادبع امناو

 1 111 ديرباسا يبل ويسرا ور

00 



 052000 |.ةولع و 5و اثاو
 تاكو ها ةد ايه الت و نن ٌُسعو 3 :ةنصحل و ىكذ بع ةركمدلا معك اثنا

 (1يحوكنا عبب درعلا ثب ) لامن جبس رئآت ب اوا ةردرهثبا
 نه و حز اىللع نتب) ىعن تلق ةرهاطْ س لاك
 ٍنلقراولا تلق ىهزات طمحامحعج اور صاعت ظائح ا
 كاقغف ههكف طعما تلق وياسنشرمكاجلاو تع ايريض امهونمم باو رصمب يحل ا دبع و دادئس

 ا ا طق رادلا اما
 | لَح دانيلنمت ا اماووماث“ زرعه عماخب دح جرثكأف وم نب | امإو باسال اب
 رف بل حرج كد وج ه اسنين اصح ا

 ل ايربصال/ نهم نإ إي دلىه ثب تام ايدج ١ تب | ىد ا دبع ىب حجأ م 1ع[ دال ياذا

 ظ 0 ئكنمل هدو هرهش لاق وردزاح
 ا وامل الا دع حنس جلجلا نيصدتش ا املو .نهاطئمحا
 ما اا اطفو تايرصا خراتو ب امل

 0 نال ىازكحر حس لإ تبا
 يا ظ

 ظ قاومت يا احلا ا ءيذع قطا دحار امل

 111:17 اب لا ل 11 اا توت حت

/ 



 فكنت 7 4 0 لكو يسالتو و

 هاته ال دع نأ ايلات اشد

 مصب فون ةروهكم ه كيا دعاس ظ
 د اهب سو ىشعىت | لف نامعق سك اًيولجالا
 لاق امك وب اوصويفس اعباوسوباستب هدو

 ٠ لجاثادرع نبد وم دعس اوب | ئاحم ل و بّبالا با .
 ثوحوئنصانعتم ْةْىت ن اكصْمخح نبا نوث أ دبع ثنا ْ

 000 ىلا ل حسو
 ةينض/اللارسلر ىبلا قب يخبل | ةناعتساو

 ةعّهلك يزف يلام يلا ةبْس تربت
 1 ل ا هاهم ظ

 "2 ةيس يوباضلا| يب عامسا تاهتعوباو نالام
 07 ١ ةمام وإا وبعو ملئ إلا

 - ير حة سولو جرزخم او س والا مدن ف
 الو موال ظ ا 0 5-0

 رضوي ة اره يرو هد توي رحت ردلا رضع
 د

1 



 ”هباهرماو نين ابى يدحا حنس خجلا يو نم ةعصج ا

 را عا ةدزت هيب يل 1 ظ
 ئم ١ , لام اهاهّيع ذ اقاههم اخ سرك ثيودنع يلع
 مل بات يفيرسلا| الا ةئمل | هيلع يف اندلك ذات لك
 يِبِعِنَم عب مإ ةسسد هدا بعمل ين ىلو ةنم ا يتنح الا يع
 ثابإلا بيعت ئئاو ةياالكو ئيناهتو عبدا لّيفو
 ةداعتراو يمحو تان تدعو ةامجاط ا

 نيحود ةرمسم هيد يلا توداي يت لقدو سوب ظ
 ىخ انلاب هكعل ئلوالا يرَمَن ظل فنسمم ا عدوا هراو

 ويهاشملا صصخأملو يزيل ف الج اممم ف امرلا ظ

 ينوي ا نىثت_وصخلال ىف ؛ الح نو ممعر جولان 0
 ميمي ةيولطمةراختس الا تن ااملو تن رهام ا و
 هاما ب أم لس هيلع ىلا ياص ملى وذ سسوهالا
 روب 3 مورا شس|ئرمخدالوودلا ب ي)إ
 ظ رلابع ةقغنيف دصْفل /لهتس ا ئمرقتف اال حصن |
 اهيكورب >_وعنل يبل انلا] وح يلع فنصم ا ايم ىق
 ئح ب لطن هدال آعن ودنإ تن كما وق 3 ا
 يلا هارت نإ هتبق اعل يجرم يلعمد الك

 دميلغ وون | ىلص ث اكوق ا ادئوالا
 تولى هو سوشأ الا سائلا
 يي 0

 رذماس اقره ابتممه)ذ | هنح ات مدن | ابص/شنا نع

 ع

ْ 
ْ 
 ٠ ا



 ميلا يكس يذلا لاول اد توم عبس مين كدر

 انأم قل جبسم ىلا ةفكرا يف مك املا دع | عب
 ايه اًانلَق لق ليكى ثونلعب هل رو ىلا ةيال ارانكو
 هل وف ةشائلا ئكرإ ي داهرج | نات ورئاكلا
 الالعص ملوك لات توم كار لل ام

 2 اوعري ماهو | ىف | محا هنن وه لق لبو انيبم

 كءيؤئتسا 4 املا وجد ناب نيئكرلا ىمم الل ادعب
 يلم ىم [ و .كدر ديد هير دوتس او تيعب

 ع 1 سو وم |الو_ردن تدائ ملكعلا
 ىبحرشال/ اوه ئ) ملخن تركن تارمإللا بيويصلا مالع

 00 ايم دو يخي د ف ١)

 ظ ثام هيد دابر جد يدرب ىفهردقف اف ةلحاو 00

 . ةهفاعو شاوهو يب دى كرس دال// ىعح ناهس

 ظ قيصاع نع ءدصان ذك هيلع 0
 ْ ىتشا هب نصر ن اطشيحويلا ار دتفاو هنع

 .ةكسنم ين ليلخغ لالاق تجاحيحسو لاو

 هسغ هل تَحرَتَن | امل ةر [نكصال/د عب نضمن
 مو اّرسع لئَجد ةيكىل نطوتل | جبتي بع تب]ل ات

 يذلا تامطاعتلا ص اولا ناوهو اهيلع هين مرا

 ظ اذالوا يحمر دجنيل او ابر ار ىفع دج

 . نم ةسوكّذل اهل اوحان هلكت ولي ن ادعت

 . ا هخاهويعولجالاو لجاحلا اوال ام تيدا



 هل أوحا عب توك نا هيد خل هفرص بول او 2
 ماهبإابناحيلصو اولا باى هارتس ةروكّدملا

 ابضعدال هلاوح ارح م لس واهم ا 7
 لاو دوا لآن داره ى سل و] رس
 بفاو سلا نم ئنمكرب لصخ اه ةراكتمالا ةؤلص نا
 فضوتع او لث [ونل |نماهرعو رومسلاةِهَعو

 ةمهل ارومالا 3الاراختش ال ذ] انهد ةراكفسالابلط :

 اهناوّناباوجناف ابييد تسال ةعاطفهؤهاماو
 أيميك ةينلاص ةلحا .|رم رع ئم ند هد اه هزه مراكسا .

 منولك اهنديل وان وكب دق تاعاطلا نما هع نالوأ
 ف الو بجاو ف ثولمأل ةراحضسالا ١ معاورجدا

 : هكرتو بو ونم]عذ ب ينالد هوركحم ف 0 '

 .تنابووزل اصعب < دخن عزب اب ام لا 00
 ظ وهن ]دن ءانيدح مشتل صعب يلع ٠
 ىددين اهرعر نيتكحت م لا ةم/ا

 يدتهي هال لسجل يع مام تلطيو قيرطلال
 م اكمل" | زجل 0 | تلات امك هب
 . <امهوجا مساوعو | اهل فور ائه ضار يف ماع »

 يايا ل ادلب لين اينما خَيدانعنا ةئيطل ظ
 عروق ولعاوا اعلا يف لببج ثالث لا مكة يلعب سانا ظ

 ةوط_و يسال اك نة دس ائوالسالا ظاؤخو هرامتشاع
 اًميطلازز |كيرحلا بلاط باد اف يراكبل نعاني ىد

 ابا تااعامسوويعو برهزالا ل ضئل ا امب كدمخا :



 ١ لّبانايلع تنب ةشياعانتتربخ الات يسووم ا سابعلا
 ١ اجنح ا دوس تني ةمط افانتوبحا قىالع نب بسبع
 نب نسح | ورم انإ توهس كواي_ورزا_صنروطلا نا
 هثب دير كيأي) ثدمس لوني يريئؤومسل ا دجا
 ْ هر ذابإ تومس لمن قلت نب اص نيرو نب ىمح ا

 ١" لاف يراكبلا دماج اوما تادوهعرفظملا ابا
 يؤ تب مهاربا بيديلولا ايما اولا لزعامل

  يماغس و لمحت براج درو بكاااضق نع ٍقارمهلا '
 22 فون نا كلاساهل لاقو هيلا يابحلا مهاراوبا

 ١" داجرلا َحْلَبم تءليامل ٌقالل اق هيف ثناو يلو لامك
 . هدير ترصْفك تيرم لا سخلا يل | ىبكت تقأت

 - ٠.كباب ل لاكف يدارم هتهاعاو يىاذعبلا ليعانمس ١
 ١ ١ .قهعئوقولاو ه>ورحة فرم دىبالارمإق لخدتالا
 - ةموحو الماك نوحي يصي الل جرلا نا عاو هي داقم
 ٠ دنع عساي عب ساكع بر ) عمير ا بنكي ىارجتالا
 >2 هؤزيههزطكوو عبر الع برز تع جبرا يلععبر اب عبر

 تاهاياكمل تود اذاف عدرا عم عئردابالاْ نالت ابعإبرلأ
 هللا هعرحإ ]كة يفعوبصا ذاك عبرراب يتب إو عدررإ هيلع
 1 ؟لوص هلكلُك عمراب ةرخالا يق هباتاو عدرراب ايدلا ب
 2 لاق تايعابرلا هده لامج) نمرح د اموللا ومر
 2  رابخح) نم يهايربكيا جاسج يلا جبرالا امامه

 2 دئصرا ْ 0 ا



 اا

 ١

 هانم ُهياصلاو هجيارتسو ملسو يلع مونإ صر ومزرلا
 مهعتاؤو اهمئارباس وجهي اوحا و تعد انناو

 ةايبلاولسوتلاعماعدلاو بطلا مم ررمّكلاك 01

 تادنسم ا لكم تاولصلا عمرببكتلاو ةريوسلا عم

 صو تاعوطقلاو تاذوتىأ او تاليرهلاو
 هلق نع هئا وعل د هبابثن يو هكادد| يد
 لابجلاب هانعرئعو ِةرْئف دنعو هلعارك دنعو

 زدصالاو رابجالا لع ىداوبلاو ثادلبلا ءراحبلاو
 اهلغن هلم ىذل | تتولا لا ى اكذالاو د ولج لا ع

 هلئموه ئم نمو هوه ني فادوالا يا

 َنْعِبْيب يذلا هربا تاتكن غو هنن و ووه ىمْ'عو

 . ابلاط قاغت هللا هجول هريثع ثوذ هربا طع ذنا

 هدو اههتمهنلا بانك َّىناوامب لهلاو هناصرمل

 مال هرعي هركمابحا ف ئيل اننإو اهريبلاط نيب
 مَكمحمزمحعل | هجسكي موه عبر ابالا امئسالا هزه مل

 اطعام عب ساعم وحن او ئرصلاو هّيللاو باتللا
 اذ اًصظفحلاو ضرح او ةريوخلاوههملا كاعكهئلأ
 دولاو ل هالا عبرا هيلع ثا ايئنالا ه ره مل تعم

 ملاليوا دعالا 'ةئامكم عبر ابالتو او ئطولاول املا

 * يف عربصا ذاع اهاملا دحو للا ىعطداقدضالا

 ةعانقلازحب عدر انايئ للا هللا همركا نحملا هذ

و معلاةؤلب و وبلا هبي 9
 © افاع برالا ئىن ى



 ١ صضوح مدا و نمؤقسو هلظالا ل ظال ثيحشرعلا لطندةناخ| نمد | نلف عانشلإ ميرا ةرحالا ف هدلا
 ئبلعالعا )كيسا د اونو , و ىلع هند |يىلصوتك

 2 ىلع نال/ليف اذ بابلاده ايزفتمي !كدمنم
 الراين لمتالف تالماعل اورهارجاو لالاح اكم اكحالا اهاواعوضوم نكي ام قيعصلا ثدرحلاب بيهزنلاو لأول داضخلا لهل ا بحس و روجر ترحم ا ' ابيخلاركور كوالا لاق ئلوم لا داو الطمهب رّيبال " ىيعضلا ثرحلا دالاق يول كب !كالظد فانمنالا كد و زاعالا ل اضف ي قبعشلا ثيرحلا لما ظ "خاج يلعا املا قمن لجو عدو اول يتدصد ام
 . ظفاحلاولفنامكك ذئهو هنع يلاغت هدد | قعر يح اشلا قامالاافامكافرعنعو م اككالا ْن هبل مي :هجراصو . اطيفتدل رح اعتراف لوبؤلاب ىسانلا نقلت نايم ام . ماكل ىيوضل ا: ل هنا طز كر ىتشإ بخإل نكمل انع هزلي نابخممملا ثان ةنالادا جيشنا 2 ضفبةهإ] بق بيطكييدح د روا ذا امكاحل ذ نمي ظ ق طاينحالا ف ثول ١الا نسج ١و عيعملا ثيرح اب
  يدويعلاثيدلا سزظف ا مهله ازعو هيو والا ارم يطو ام سو هيلع مدد | ياص ويل | لوضم ثا ظ يرئصلاص ب امملا ف يطويسلا لالجلا سول لالخ

 .ىيسا |



 0 يح جا ا دس دباب تع سل ل با سبيس

 "وصى

 لاق ةربئلوه اوم ثيروحلاا دهر صتعاوقوى نا
 ااا ننس ومس عب ديلا لوتلا هب انك يواذيسلا

 طبا لس وحج اراومدرك | هجرو هنعيلاهت وود |ئصر 27- ظ

 ىب

 وهو ىلع عتمإوالا “هالك قيحملا ثتيدرم اب لهل ١
 يؤلاوهىمصل/ح ب لدكسو نوم يعومضلا ث وكن ثنا
 بوكا د ىوؤنمو ١ هه تنم هّيزط م ود درطاولشلال
 عمخيام زم ماعز ص | تح اجر رم ثول تاو املا

 ققئتعب الد انهن ائل|والص [مصا| هل ثوكبال ثيح )
 لعمسلا ياس ينلا ولا بسب ليل قوي هيلا دنع

 كيلو الثا دبغ نب نع ناويئحالاو هلو ام

 ثعو هيلع فاغتالا يالعلا لت 0
 هنع ةبابر قف و هريبع دحوم لا د ١ هج لهد ةدا دمحا ْ

 كيركذو لجرلا إو نمايلإ بح | كيد رم ا ئمضص

 ه١ برحنب نا هنتي ابيت ال
 وب 1 ذإ سايتعلاو يار اولا نمو دنع يلو! فيصوحلا
 ا | ىذا لصح دق و هرجع ب ابلا يف
 هتليد يالا اًغلطعوي لوياللوالا به ١ دع سالك
 |ره جم هو نليوركب لماّصعلاي هب لهن كاملا اًعلطم

 07 طز نيمشلا ةيبدخ اب لهدا نزوج نم ةيركذ يذلا هى

 ا دو بلع هدلا ىلصول )و ئاع
 0 ماسلا وهاشلا غاب ل ةيعملا



 0: ميلا ندر ا, ملعتلا يلع يرخ ادهد

 رح مرح اهضعب يد |!ىضعب يت | يد سس انلا بد

 1 سيو هيلع ملدا باص ملوق د ده يام هللا نمن
 ا ادوثسو أ نغني ورة ىعل اداضلا 00 امن

 ' بدلإلا طمهائلاو كو > ريب خوبشلا كا مهطعب لاق
 ع ١ ات ةباسنلا موصل ] وهو ورحل | ب يىلاك ىوففخ
 00 | 0الم رضا هعتل سبا د انعم تيب حولا
 0 ردا هلضو) هانعمو اهب لف ةئئاملج يعب توللا

 | روم نهرو ىق فرن ل امن 0 6
  داكق ار هرسو ضد اًملو ة ضان زيموبهرجو

 م يف دوال ف اشف نكركذ بم امح ا را :
 ثنا ثآيعس ل افرك ىمو ضع ق نوم ي ]ص انلكادو ظ

 ٠2) الاف  ةرضد كيددح ا لها وجو ْي يردلل يف | ةضييع
 " ١ لماح ص نحو تبيجا ةوع>ايمال فعل تييوحل ا اذهل
 هازائامود جفا تراشن يس ةءالاعرلاب ةنسلا
 :كيلسل) :نيكيرط ٌةوملامجبس نيامب هل هاه د ىهكلا

 ُتيرحالهإ صح رضدامد 0 داكسلا ديس
 0 ةلغدالا »وجو يزرشال م اناعلا رب اش فوود ىم

 0 رم هلئارخد لون لسمو هيلع فلا ياس يلا ةوعدل
 20 هفلماحببت هو هلحلبب يحلي ئش أكبب دحاسم عيش
 ةيعشب سيل تن لم اح برو هنمم قف اوه ثم /
 لاو تناث نب يد ئع همسحو يذمعؤمل 4 2
 ةيرساو ةضيلابهدلاهصح يسم او قنورلاو نما

 - هبال



 اميوبامديهارائيةسلادبوُخو لا ةداصم يت ىحد دال

 ثيرل |لالحطئاحلا وظن نمو ةلماعل | يملاحّس ساند
 -تفيدحلا ادي ي يل اقددع | سجد يطومسلا ظ

 نو ههجو يق ةرئدادذ (هباك ثتنرحل الم يمن اوى م

 حم ن1 ل يع أمك ث رح ا نموحويفف ةرضتب اع د يلا د ١
 مرا اعم ل تيرتلا له( قل اًعن هدن اود همظت ثم ى

 رومات الو دق صصس يا ب /«رههاش ةيربلا يرمون حد
 لص :تاَتح تيا مد ونلاب 4 هرهاق ين يللا /ىعال مح ٠
 ثيبح كم دج يوىمزنك ء/عْضا 2 وح دكر

 وهو ءردك و ههاجيإ سائلا ب همجي هنلا
 هيدولا ءاصيي جب اوح اا وبلطا ميو ديلع هدد يلسملذك

 ا ذيج تيار دز اهو فيي ذه نسا يضل

0 
 0 19 رت يعج تسيل 7-4 ابن »ارب

 داصلاب هنا لاول نبع يعولابب فقحعورز

 ل احاكيعواعرب و , بنما ]يرض ةرنو 3 9
 يي هبويوايئدلا بوكو الا ظفاحلا ل اناكل محي
 ًاهاععوت صل انغم عهسد ارما امر هبوكو ةزحالا
 محتال دام كي وااوبب امي امتاهاداك

 5 يرومالز بهم وهي ىمّئدواد ار نمك
 ةطلع اتساع اكهنعافق و رصم
 ابرماح يد اداوملا ال همعرمثما انالخي ىم ام كيندح لا



 أ 4 رول عمرد |يلص يطسملا |هعلا ضب ياددتتو أيظفلال
 | مدراؤ هزحا ىلا رم هدد رصد تلق سد ]هل لاتعت م املا يت
 |:!الكورركم هئلق اناس ردا لب ة مجم هتلق انا
 هب مخ ادحاو اًئيبدحّخما يلا يدا ئه ثيدحلا د
 دمكاحجلاه امر دج اهلك ةعدب هيالربوا ةسس

 ١" طويلا لالجلا لامالرم انه ولا يداق باعت تس دح ا
 2 يراغكبر انخالا يراك باء لهو مل ثددح ا ةيئلا

 ١ | باوئكه وهسم ب اور ل هير ظمان يراجلخ دم اولا
 ١ ١ الما كيتوم هرججا ف وي ىمدع رق و تازول | عيتسم
 ١" 2 نيرلالوصإ ىف ئعبرالا حج ماماعلا ثا
 72 ةلحلا[ ي وهز ىنل عمجس لئكلصاحلوصالا
 1 ترس ناو وع ويلعيئ نب اه حال طصالا ىتاك ىس اسالا

 ةررج اذا صملا عام جاو ٌىالحالاو لا وحالاى سعيا الوك والوفد جام لاه زوهو ببسص >بابساك
 دخالاو لوا | نسحوافللا كحو هجولا طسب نم
 بدالاىدلا طع بل اف ركفسلا كرتو دوه بت
 ٌكالخالامراكمب ذنحالا ليف و ثان | عص ئوئولا
 1 اد ليقف اضداجال ئئرلا و هيوعىموظعن ومليت د



 :ىر كل اليبسط يمس يلا مطمن لاقامهك مشين وكل ذ
 412 فاضاؤووفلاوةفخلاو ركل ا ةرخا يشك ها ييشلاو

 دوصو| يسولعو ةنسلاو باتكلا هدم كل ديلا ]
 2 / د يش ساعنالا ةاعازرهو ساوملا ايرتم دعي

 بامنحا و تماووغ امل جيخيتسو هسا :٠

 "اطعم يزن تنوولكاسو ا

 «ىهخرق ام ىشَكي هنذايم(4و دالاي برطل اًلخم اح
 امكئيمر نما ضعب لوم كتيزل | لض هر جاب ىظفت

 ظ ةوق لكن كة جوضنم ا يرطال انداجالا ةوق نا
 ظ تبطخلاف هدو نئئوهلابادالإنلئعلا

 باعرمو خيب أن !بولقلا يلب مالكي بَطَحَمج |

 - ]ذا او احضنالبطحلا نمقتكم قو ةرق انلاعيابطلا ا
 مسدد نان( لاس تنسام كلل ل تملا
 هيلعمدتا يصوت اهب بيتي تاكيتلا ناحل ادار ارم او
 ةنرعدو نوكوأقستس او ةكمجو كيعو 10

 هيلعجؤوولاوو ركو ةمهمملا سي ومالا وز

 9م ةضاعتحولاةنيعددال اهبل يف لوقو ةونخد

 ةكاصواسلإر تع رضئم عيجص اقم اييلكو ىوصنلا يف
 نعومزلا 2 أملا| كثب داحإل/ل ومس

 ل و اهب دصا
 ك1 00 . 7

 هفرووو محن اوص)] ةطعل 5 ١

 ىلنلاو ايدل فدهر رلاو كاع م يس 10



 ' ىضتالدو ولإم ويم ىال ئيسب ردح ةدابز ئعنراوج تماورتوو لوو يع دويالو ذك دومعو جم لا بادالاب
 ذغلا الص ىملمطم | ةعامجلا ةالص يورو هب ليق امكبكلا نبال ل يلقلا رح حاوا ييعضملا قع اصل
 انه ىناوائهبرشعو عبس ةدافز عم نبرسعو ىسمهخ

 اهئغارئ دعوى عدد ال عراوتفالا ىف ع همزع أك
 ةبسس أدل | نم هيفامل ثيزحالا ثد نحلا ةياور مل نع
 ئه |ميِنابَ يوهيلا َهَحل احب ظعولا هُم امهرحا دال
  لكجو ابسانمامهي باتكلا مْح داع اجرا باب
  ةرعاقلانيرلار عاود نم ةدعام امن ثيبرح
 دهجل اوس اشالا مول دوك ارْتلا ولم دوعّملا نم
 هداك بوحوللر مالا ءادربعوضوم تنابب_زج ماكحا هبت ريد فورم ا احالص]و | يد جدوهل !بكري تاهو
 ميَهلل يش اة السلا |وهق | هنأبب_ريج نمو ىلامجا لباد
 ةبفيكو ائزلا| وبزتتال هن ايبزجئمو يل امجا لجبل د
 ىايسصغتلا ليل دل ال وكب ناك د ئم ملا ةداعمسا
 اشم ىوكة مرهم يل امجالال يل ىلا و يك عص ةم روم
 ةالصنا|وهقا لاين ايها ص وجت جس |هنع
 (ًهو رجا ةالصلا كا خشه بوجولت مالا ىرما
 | ماكحالا باب نم الكشي داحالا كلذ تال فنضياليد تسلىع /انعي هرعاىل1ث اج

© 
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  ٌةزَهل ا: ةذعائنابدار اهو هيل امجالا دعاوملا ثو د
 اهتمرئيكص و اماكخالا هيلإ ححّش يول !لصالا
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 المالام اكعإ|باعرادم ناب اه علامؤصارتو
 الاف «صصتلا سدلاويب زالجلا ناك دك حرلحم

 نبى مالا بجي ئورعماهإ ةعب يلا لامعا نال .
 رابثعالا /ذ عيب ئصوميو هتع يللا بجي اركسم و |
 اهنا ثيبدحل هنن ل م ا خالل امال ئضد وهو
 فصول ا لاق دور دابا نائ تال اب لاممالا
 لاَكويْلَت هنا لاك ملع ىلا يمر عك اتينا رمالسالا
 هناسإو ةحراوحو لت ىرعلا بسكن ال الضر تب |
 كثدرحل عبرل اكل 3 ون و | مكالتل | دحا ثظلاو

 تإ ئددرالا ثتحدضتتا7 هز ود ىتمم١وخل | ع

 اهوبنعوا لياصئل اي اين لهبل ني يجدصع توكت)
 6و !١ل رانك ف و مئارعو يهمل اندا ومْلأو 0

 بيطو ثيرح ا مْ يي ىتح يف اهبل اع يااهيينععو
 00يوم م 17 3 دوما و اك
 برادعلا وها ةوئوملا نبا معدارب أ تبا لبعا مس ا
 0 بيسر جان يل اذان
 :ميزدو فنصوم آةو وقود ئهفملامأما ىرانهلا
 ئلسر اديس تيداحايق يلع لومل ار نندحوملا

 كتخأ |وهيامزرف ثندح امام ١ ن اكرعتل نب ) ل اق
 باري لاكهئارئزرباس فعمروؤتلاوهداوا قاب
 ليعامسا باري ىلا داوجب لهإ بح ىئدرلا دبع



 ك١

 ميي دنيا ورمل نقي ابرج ثوب لاكش هبا انانح
 ئيوبس يصوت وان مد تاكودا لبق ل حَحْيت يحوح
 ةوحاو ةرعم اكل يرتد! فاكف ١)>مومس ثيتاوح ئل)
 8 كثرح ئل|ةياماندح|هثعمرلا بكسل اَقو هيف ام ظطَحح
 ثاكيو يعصر بزع ثيددحئلا يب اماكئوح و يبعد

 ادعب موجبرو ةرَخح وب لك بامر ق
 ا 1 مسيو كو ةصمصخ ل ايل ثمالت ال
 000[ كام تا قول اش عا تلخ دل انو ةوك دوتسع
 "0 :شرحملا تيلحاف دع نصت توعوي ل كامجلا ٠
 ةكارشبا هامذامبجتتا] بهعاوسو يئس ثنا نع
 كيب دج ا باهص| هب عممشت دارس ووهنإ ميطخت

 ض ا نمو دعي 0
 :دائشالو دانسالا نه ئئم اولعجواه دياسا

 رةفعإلااهومم وردا نخل نقملا اذه دانس ارررجا '
 00 هررماو ثيدداحا ةرثع لح 9 0000

 ا

 ابرئلا م تيرحلا بادهم| ةعامج يسلط ارضتت دعوملا
 .نامطاالف يبدارؤبلا ثم ثوم وحر يعد كأس ارحاه | م
 هلا ةرشعلا نملجدةرلا بدتن !هلهإب ىسلجم ا
 هئعلا/يراكهلا لامن ثيداحالا لذ م كيد نحب هيا
 هترتعئم غرك يئحدحاودعبا رحاو هيلع قلي لانام
 102 تنام 12د تسلا
 دلع - ل ناكنمو لبجرلام هي لوقنو ضعبيل!



 , ه«نمهؤلا ةلف ع ويصتعتل اوزيل ان يرانبل | ىلع ىصْف
 ١ نمّتب وح نعمل اس ةرثعلا نمرذا لبجر هيل !بدتض ١
 "ملا هورع)الكراذعلا لامك ةبولغل | ثين داحالا دلك
 ه٠ يح د حا و روئنادحاو هيلع قلب لرب ملف لاسورخ نع
 ٠ بوست امد هةورعا١/ ل وهب يرائبلا و ةدونسع نم عزك
 اوعرع يفحةرثملا ماهي ا عجارلاو_ثلاثلا هيلإ
 منعيلاغت هللا يضر يرانجلا و ةوولئم لا ثيداحالا ئم
 تينلا وعرف دو مهلا دانيا معاف يع ااا
 1 هاوس ديراب ير دج اذان ينم لوال/ يأ

 مم نا يحالولا ىلع عبارلاو ثناثنا املأ وا دك
 . دانسالكه دانس ايلالك ىذم درك ةوكملا ماه
 "ثيداحالا ث وتم در كل ذك بثرحال از و هكنسملا
 «٠ هرث انايدوسسو هدب اساوأه دي اسال ! انراج

 2 اماه ممل مل | تع ذا دا احول
 لب اوصلايف)اطحلا دو ممل اف باقرلا يساخعلل ٠

 «بيتتزن ىلع كدب ائلا ليلقلا المنيل وظفح مب علا
 مليوطانذمولا ةعرس و هنالججعالو هيلع هوئلااه
 جوخلملو عازفالب داقئلا و ظامملاماماوهوو عابلا
 داراوثارعلا قلَخ لم اهيبف حملا وصح د |دخب نم
 أنا مج ككوْحْملِب اهلي حتر مس ىلا باهذلا

 ىلع ةيرت يحد كولا وكس اكانشملا خذو ةمجم
 دئئ مسإه) تةتق | امئملا حرق مس يس نينعما

 توها م وذو هل وحد ثو دب_ريم وعم هلؤح د



 اعرف ةِطلَصمر مالا جنا يقحاسم اق أت كلذ
 'ثز باوجلاق هبل رن نضل تدومأ | ىكرخ مال ١ . «ىبسم ىف ٌخوَحرمو توملأب يعد هنا ىبك تلق : ذ ايرهشلا كلذ ىدد امك كملا ضب او تبحرامب 00 . . مضرالا لع تفاضوف ملل | ليدلا خالص م غوت كفك
 0-2 فقيدرضمب رن |ذااماد يوثرل ارملا ْضلاب دارملا
 1 لاى ندولل للخلا قرطت نئم | وح ئه زوجك هداك
 ١ ””ةوْض فات دو يرانهل ا خيشيوهو دامحئ با هلا ديع
 ْ درر اوبالاكو ىراخبلا ليعامس|نبا ديكر دص يت
 222 نكرلا ئيبامانتتح يزب ىلا ع يرادجلا 202 42نسزجأو ةّببت انلار ابك نموعيو يزيرملا
 01 سو هيلع هللا لص ىيرلا تي اره افملا_
 باط ىف سيئون ضع جو مابا ايل اَمَع ماعلا

 " ىاكلاليعامس نب دوع بنكك ر ماج ) اك باتحأمو
 - لين ف لولا اح يى تكور ضعج ابا تهمس ' "يرد ىلا سوي نبديعم لاي وصلا )وعم يبعب
  ىلخ موا يراكملا لبيع امس اس تيبار
 ىدل | ياصونلا عدافكو فيل عمنا ن يبنلا

 هىضوم ههدتت يراذهلا عطو ههر مسد +
 مالا بو هيلع هدلا يلص بتل كسار ىَريب نعلا ل[
 ير دهل | ليع | يا تبد رح دير تلق يب زر ني 14 لأمن

 .> 3اجت



 اموي ناكها هش يح وماللا يم هبرقا لاتف
 يلرع معلا ْي هس سرندل هب اوما هل وجو دحيم ا

 ل أفن هلئا يصر يراشل ١م امالااه داحات رومسلا

 ثينموام تا هنئيح نعاه امر يدلل لاو دجعسم ا
 ىثنادبع انا و ييملياع ةئنعلا هذه بوكت تا
 ىدد هللا ثيب ْي اهيصرإ تايمر| ىيكت مدا باو
 نايس باخ زكا وجيعسل يفك
 ىلئاضرلاكو هئحم نس ْنَخِبُي ف ىل اه ودن] تزوفس ١ ٌىحا ان دح ياتكو تئحضوام هنرع د اقن مزن بكل

 ةصوول ب ئّيعكر تيلصرو دل دل تلضعا

 ل اياكذ جمد لميت ثيددح ا كل د هيلعارقا د
 قيدصنلا وإ كيب ىح ا ئه عرش ا د كو او ت اصيرك هئظولملا | نم ئللل هيك هدلا كراس ىااوجما
 نما هم جر ضخ ناك نا يدك حكرف م اق
 دع نعد يب]ر يمص مك خذت كتوم ديوك ث] يبربن عوكر لدم عوئلا نو تع | هنمع ا هنل امر ومالك تصو هرع نو خخحايانلا كثب لسع



 2200000 هىلف ةحسملا هن تنيهذ

 دعد يراكب ولو يراتول قاع اومتت ا كاعن هلل |

 راوش حم تلح لل وشع دال ةئمكلا م الص

 يلاقتو دنا ومحر ينو ةيبامو ئوشسو عبرا نس

 وطغلاد رع ةليل اعلا الص دمع تبسلا خامل
 يوك ىمةبرق حو لش رج ب وطلا :ةالصرجحإبت و
 ش ئيسمخ وتس ةدس اهتم ئاهسرت يلع نئفرمص
 الإ ةكس كوتسع ثائوار علا نم هلو ثور امو
 تائللاو امسالا بي ذهن يت لاق امود_و تسع :ةهدالت
 قوصؤدل درتي ب )نب لامكل [ لوك نسحا امد
 ظ هبلافلا ة خان هإق نس حاف نم دامل رود ب تداشو
 متاون حو اماب |ترّْئساو تسمل) ) نمي ا

 ا ا
 نسسح ا وب اول والا ثددحلا خا قس ) يِ هركحذ وسع

 3 اهركلو ىريشقلا طم
 ةباكح وهددائسا >ديتاسالا هه

 كاومف ئئملايلا ةلصول !ىدوطلا دتسلاو عملا يمرط
 ظ لائدوئس لاحول ىسن 2 و د امس !هرخإ ىل ] تاك ايوطحا

 | ٌفدرطئ عر ابحالاوه د أمسالا ةعامج باروبلا

 ظ ل انف هلباق ىلا ثبدحلا ععيوهريسلاو ئدملا

 رلكن هو دح اود امهين ءاَخنِس توترعماو
 خب نمالعو عفتر ام عهو تنسل) نمام) هزخاو
 تعال مهاض تمول اهيل هضريدسملا طالبا

 ىكرمس



 - ع

 كس

 ى طامعملاو اًاعالكلزب يصس رّيياقم ير حمم
 دنل|ييوتلا )اًئزذل ثهيلههفعضصو فيصدحلاةحبص
 لك اًنفهممش حالس حم نود ملا ذاق نمومل/حاللس

 ]وبشُم ميضعت لاو لش اغيل ئيبسل اكهر) هعنلاكمع ظ

 كدر حلة بع نب ل اوو هيلع دئصي مشل اهدا هيلا
 لاقت دامس )الب هاه هلت سلغف تيرم برهزلا
 ظ ؤ دبع ئع ماسم يصح اوريو ل سالب طا قر
 دانسالاالولو ثب ىلإ ئمدامسآلاكرابملا ثماهللا
 يلا هىنانمر يئاشلااقواش أمها نملاقل
 لج ]يل بطاح ددسالب تيرحلا لطب ىزلاهّمع

 5 ٍكاهحلا لع انا لاق بير ويالوهو يع ١ بوو بطحلا
 ثمار طونملايتس) هدالَسِب ةمالاه زود هلا صح
 : ةلوانمو ببارعالاو بباسالاو ةاسسالا ادبك
 : لوك ف ٌئاز ولارطم نع هريعور كل ىلا هاورام كن د

2 

 مم

 م
 ميجا
 حبت ئكملاامإو فيرحلا داسسالاتعف ملع نمرةر اا اقم حتر 2 9 ع م ف ١ امل

 .ىيطلا هلاك اعمل ااههب رم هغتخلا تببرحلا ل الاوت
4 
 ها ب

 0 : 3 ا

 هةشضيبب ةرلج  ئفت ذا ىتشبللا تم نما:
 ' هدنسس ملا حاوهتس | دخسملا د اكو اديب جرجس اك ٠

 تالنىمرالا نم عفر إو بلصاهوه ودك لا ئععأ
 ئمواإ هلياق يف !هعئريو دثسل اي ميم دنسملا
 كتدوئسملا الس صعل اياه رس يس وتعلاىيتمص

 اذ !ى اهظاغلاة لفل اي ذح] هبسل هرب كيمدحلا ٠



 0 لاتازلواه فشلا معش |هظامح تريل[ لؤح ل هس
 هس ىلا هرهإلال ثنما كوبنلل ةييئم ادن ( و "ده ؤلوزامهللا قضح وو هرط عر داّئلاو ىلع زك ٍْ كويمتالكبافث هدلا اش اثءاانهب عائنالامجدو
 تكارييصم||(ذخ تلقف كايالف ةيا/إ نمديختسا اىكة يسال ا دود ةلبقتسل ار ومالا و تزد ندعللا أك نإإلا| رعكل د لعأق ين | ينل ئل ئغت الو لل اعتمل مل كل نك امه, ناينالاب قلخشاا/
 تبل 3ىللااش نإياثدذح هنلااش نا ل ومعموع سئئلا لعل ومْل جلا لعمل داسسالاو يف اعد هنن ١اس
 هنلافالحوبرشامزوا ثالعري ل متلا امو طارت ىلا أها هيلا ةجانتم ةيعّت تا مولعلارباس نال بو يلع ىزلا اصور يلع هلم ام) ل مهال كل هئم ئرئس] ختم كيد رجا ]هال ى سل مرح اهاو س أنا لك[وعؤدر بوي يف اغن مل وترعيشت ف لست دسم
 هاكماو[بوميلع هللا ىفصوِستب نع تض ام كاد

 قوثادأ ةرادجلا بم : ىتعار بسس و
 0 :١ 39. د )امل كدداح /م ىفح

 مهاظكلذو كح

- 

 ده و و يس موس

 2 ولا يح ل
 | عيج ىلع ضي اواياتودالا



 4 . ضيملا تاه وصتلا ىلإ ةيصاخحلا تان ومعتنلا نم
 لوهمل اريد دتحت هد اناامح ورجع عال هتل؟ياعك
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 ىلع خيامز ]وينك داقعالا كك ١ ٍلوهملا عوق هد اها .ىذلارمح ا اع دودالو هويعو عج ا [ نه يف يكدامعا
 اي

 < ب

 :  ءئصقا_ وه يّدلا ررحوؤنلا ضح 8 اةداتساهمداك 5 ل قل هب كاصتخ سلا حلاو لس ا 5 : ازصخ يي هيلع دا عالادإ ١ نال ورع

 اصلامتخاو ام امس او اكلمكهلا هربتع كو هلو هوثعو ملعلا ئيلات لعيب اه يالا يا ىدادتسإ بلاد , هل عام ىلا هلكرفالاه دروهو لاكن هذلا يف ىنيعوملا : وب صن وحد هوعيإ )١ل ُهْيَلَآَو | ديم اد ممل طبتم امم

 ١ مسا نمعب ىو هريئنال جك: لا ندد رتل رابتع ايوهاَهاَم حدو ةئمو دمجولوحو تو يعو رمل محاولا نوربا م تاخير اا ةارخ ا
 خامالو امج ئمالا هدئاوم) نه عوبل | مصاعاليف امن اك . عملا ئلوهدس للاب صحيا اباد عمالا ةعاطلا ةىدخ 1 ير د وجو عمال ةروتفدجحؤنالف لمتلل ثر امل لع ,٠ ولاد يوتسالاد مع و رئلا ال ىف اكدل] © 30 ايلا ويعادلا هيو فيرقنلا يهيم ة دايت تم ددالا ةعاطلاة/دق هيف ىلخامهنمكا 5| قسائلاواكلا لمن ناءئيمزمح امام | ضزتعاع دبحلا يةعاطلا ةددق قلخ يدمتمالا ا احالطص /و رحال ان اوم ومالا فج ٌعزن وهى قيد ملا هت روق ياهدببب ك



 ينل ضاع اباوع وبلا يشم ذا مايللامصعلاجو
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 اتم ىلع هنكوللا ضر ع مب بطحو تايبل ب
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 ديال وصرعر داصإو ملا انهم نإ تبايبتلا
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 ا هيذو ةمعئلل زر اهظإ و ةند نر عجب هدال هيل عرداغل
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 : اهنع بلاغ هس ايم رةثي اع تلافوةفاطنلا بج
 ا - فيظنلا بوثلا بج ماسو هيلعمدلا لص يبنلا تاك
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 جربت دبع 0 هش هص
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 0 ا ارح دادس هل رع كادشلا
 ١ رم بطن امز.ن إىل |!ةراكس | هيف و تابح مبا
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 تايالاو املع ادئنم هدمع د | يلع لوي يَ
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 التنالاو وعلا ة زحلة زاللايراقل |
 ظ ةهالادلت يحمهب دارو يبس هر أن د
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 075 د

 10 ا زملاعلا

 تايالا واو هنم بيرخوإ ت تقولاكل ذ يةب /ىل |

 -حبساتلا نكمل انلاةعاسدلا م ابكت ةئذوملا

 لكفلاتنإ مع كف كَ هبا وحل تماما
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 ثيببلا || ببس نال هربس يل امركم ا ةئاضإ نم
 لاو تيربل | دوك رم ىو رركحتدالا نهلك
 00 اعل ينس + مزح د ةولورلا هذه يت ةةبومرملاركتيت رو كو

 000 تيارع ةياور يت وم وصلا امم
 نيندا ذلام دئو هنلعرموصلا مي ةةوئرمع
 | كعىب متايلاذاملصاو هلوومالا تلمامعتال

 ( 000 ةالعلا |مئترادلا ض ةاَصل | اهبدامهي طٍورتمو ظ
 /(0 تاياللؤيلاتدرحلا هناتح يف ايلحجيل اعن هذن تال
 ا -.ةالصلا ١ وعن و بيه أف ومع ود ني ُدِل] هلت
 ١ ةجاحلا ةدّئلو 0ك[ رستم نب دل داس ع اهنا
 ١ 5 ف ]مص َيسح لكم اهرركتل اهيلا
 1 (وملا محا ف ةالصل |ةيدرق اهنال ةأكرلا

 1 7 مالسالا ة 92

 ' هلأ نم | هربتع ىم
 ا ' تهد موه امكدويعو ئلكمل
2-0 ٍ 
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 هاعجومت الوؤصلا ببوجو نه دزم ىنعتيل 86
 تمس هس ى ا ةينم وة طاثلا ة نسا قتاك

 ايعحو معا هنالو ةيقوعلا ءانعإ 20

 وغلا قع هب رجولة هلهإتحيقمز مل
 ةضخم هين ىواعا ٌةدائلا نالو: 2

 مدغم دئملاو ادهم خر مو)ة

 0 و ردخالا 2 يد
 برو غال دييوجعلان عامال / دافعت ١

 تق ممال لامقاللا هيلعد )ود اما اهثص م
 رجل | يلد جو تحد قفاوههعم ةالسلا

 . لوما ناكاذ ا امج لو ومو | ديعولا

 جاتا |ة راف ةمعتلا ثارْذكي ىلع
 دهطال يعرب ايكلا | كيد قاع[ اهسلا ئكد
 قردلاالعت تامل (١ ١اهاو رج تيد إلا هل [ةاوك
 كسا هرياعو رح نب مال كرا | ا

 هن معبأ ةدراولا ثيداحالل اهيا

03 

 ْ ا لا تناخ خان هردمحت

١ 



 1 | فدى زن ]وعد نبذ يم ياص دالا ومحد ا

 1 وجيم للاقتونلا هجر يدومجالا لع امك هلأت
0 

 1 ب | تاماّدا دعما
 1 كيو مل اذذا سدا هج تندحلاة رك لو
 ضو ندال يق اس اهكرمالام انسة راد د هوك مو
 تحبولالا ئييضإل هوي دانعإ اب طقس ةياَذك
 1 : ء/,:اهزاتشيوملا و تادوحّدماْو الخ نايحالا

 ظ 00

 ماما اه وخ هي ياعم ظ
 َ ىداثعلا هاير كل د ديغول د دام

 هتاهالاي

 5 . ةيتم زك اطنبا دوعسم نب هلل دبع ول |

 2 .مباه ةيفراكلا تلغاعت, ردلهاس تبا
 ظ نب سيلا تب ةكيددم نبا ليه نبدعس

 داوس ْىب 0 ا
 اململست] 1 الي ذم كنا
 ىع ردو هو سو يلع ندد د يبنلا ىبف_ىع



 هيلع هزل ١ ىلع 5 اب وبتس .

 دما خلاب اح دوم تع ل

 ب جلل جب تاو
 هرخلاْق وروهطظطو هيلقيو ملسو هيلع

 8-2 , وحس انلا>وح) نمث او ةَمدَآلاد و جس عارذ ظ
 -> ئئاساإ َقَِصدَن ايواحيدد سانلا بيطاو | ف ظ

 :رل | فضلعت ك١ ال/ نم ااوس ِي سوح
 مولا لوس اتي ملأ 0
 تلوسر اباوع ف تواصتتتن ءوهيلعوتلا

1 
١ 

0 

 هحبب بن يذلا لاك هيأ ن3 2 ىمولل]

 هنا ةدادووئىودحا نم تسيؤتا بازيلا تامه
 علا ضعت [يضق هى أس ىتلن اع أ ان حوش دوص

 تذبل هيلع هدد هه يما ظ تاؤبملا تدر دنع يال ءالكإويذع لادم
 هبلغجونولاوبت تاكركؤلف بج لاو ةهلندتو

 ع

 ب
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 بسس حا تيب هك > يح, قيس
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 يعحلاب همامإو هعم يشم 2118 ظ
 هيلعت هيسايو عا ائ١َداهّلَعَك ىم 1 لستعا [ذ)هرغس
 .اهنالاق ومعزرد ىاهللخ اهللخد [ىسلجاداَق م ق2(
 الاىوزأمو ىو هيلع موكا لَم هللال_ وسد م تدار 00 رمال يسوم
 2. ىلا ت حراق مكروب هور معيلا لج اجا اق هَ عل ءاوعو هتننله) نمدومسم بانا
 00 ماما
 هزم انف لجزا يبن ثيبامالعب ظ بضخت بلر هظ نع ئحاصملا
 ورع د وهمس بت دنع
 تا مو
 ١ داو ا تاج# كاي ايي شاعلا
 وسد ناكل و لع كدر أسيو هئص كوب يحجاوه
 وطي ا د ْئكيوَمَبَس داري ال هد مرلع هتث) ياصوقلا
 هاف ىيشنملا وعا نسرمالاو كل زك ةليذلا١
 هلل 0 رد هةعم ات [5 ديال معا

 اك ءىرإد هععانحوحو ,
 1 1 0 ع ا
 000 دوس لاق هفرخانركاملك تارت كاسم

 نبت قو 0006 6-0 16 اوّقي .ثاوورس ئم !
 ظ 00
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 ه كرت ا

 ردم د رع 1262 1 7

 التل اد ةالصلا نع تمص توم || ال ل[تف
 تيومع نااورك د ل15 يبوثسل ا جامع و ىل وا! ءع

 تيا هللا ديعمهشرئس يت ابكر يخل باكملا

ن د اًيبالحر , , عرمأت ةووسم
 مولا تبا ىمرمه

الأَعُف قيمحلا ٍخَق] ئم [لْرَو] هسر دبع هياحاق :
 نِي

 ل اقف قيتعلا تييبلا هللا يعلاتمف ثو دنت

 1 00 :اداتتالح_رماق املاعمهفنزرمع

 اوه / هلا المفل/ هللا دبع هياح ان مظعأ

 |هلعلاي] اداَص لاق ةيالا مح > يح مويقلا :

 م1 ايرماي ىف ادد وعسم تي لق

 ني )اتق عمجا نال )41 عج داسنوبت ل اتخ ةيآلا

 هى ارشلا أم دارت اتش دي ا طرزص غو 5لانعتم

 رمح لات ةدالا زها ىس ليب تيد باسكت ل ها

 دوه ني ذا جد سلا |خدا |ياإ جد انس
 | طئخقتال ميسعنا ىلع [ ودرس ١ وسل 46

 ئب صارم دان مع لتص ةيالا هند ١ ةمحمنم



70000022 7 

 .+ هب

 مم / راهب هاجم لون لاو لوفي

 ' فاو مسم كب ..دفدعو مع مملل ا وا أد وعص

 "هيا تلت ذ ام هرباع هل! الي دل ! هنن اى هذئ !ذبع ل[
 تلت مت /اع' الا هلئا باتكم
 0-0 ماعااححإ العدل

 اعىنالام نبا قورسم
 زل لالسو هيلع هدد يصمد وجد باسم
 بعكس ياو دووسهت ب هللإ ننعو كاعورم
 َ ىحتلل |لحجو تياث تب ادد زول كو دل ] ءائ
 ظ ىيساؤحادورلا ىبا ل دب يرشالا سو مهايز
 تع هلل | ديعو يلع يلج ل ةنس ا ًالوه مع
 تتاهتثزديح لا تْئَلتَخ الان ١ وهم تردتورسعت
 لعصر يع ث دج اهو هتعمص امة جوعس
 ظ حو تل دعم وحي مالا بدي كبس موعأز

 ةدئااص وتنال وسد اج هن أسل يلهم كرب كبف دج
 دضظخد ولا تعاد يتحد هركاأ مالم

 بلد قوئاحاوكلا ام دع الاكرم هل .ّىضع
 0 0 دام( رك نس يبا

 مهوب ناد حوحو تف ارمث تها>] نإ[ تددو
 - نلوالاولاخ ةجاَحمحلا 0
 جل د هئاق | وعيحرا لاف تئلخىخمب تاانددإ] +

 ١ ضوخالاى با نر كو عوبتلل :ىئتمقو عباتلل
 ىل تداوي“ هدتغو ذو وعس _+دمل يلعالحد ئه ١
 نم ىجيش ابلمد انسحنب# اداره اك مَتالئ
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 ظ تاس اورو
 ْ : فعسيلا هرعداو عك رك اءارملا ظيعي اذه لكم 1
 ىذل اود اعف ضابط فاطخميك تشع ىق هل ا
 تفاوت نىم ىََي تضّعن نوك) الهديب 6

 فاطم اذه لع طعس هةءآ نم ىلإ بح
 دمعات زاك 11008 ما لل وام

 لعواه/يلإ تعحر اذا اناامدوعسصم تيهتلا

 مدل وب 6020+
 كتب لفشل لاق نحر دبع نإ أي وأ

 اصف كو ليبِطَح كس ٠-0

 ةفالحتمرروصو رول اهلام تيب وحلا

 0 د وأييف تحرضت ع هيب دملا نار اسر تنامع
 اغمل )| هتروم ضرم يق َت ادع تب تف [رتع

 لاق ىد ةمحرز اة ينك املاك يقع د لاك
 ظ تامل اق يضرم بيبأطلا لاق بطب كسل اومأال]
 ثا دست رهعلا م هيلع ىتحا ال41 ل اق كدالوال

 ئينَت ١ هس ةقولل آهن ام /ر ىلع
 م ىدكو ةنس يسمو عشب نع بذات

 انت رامع لج 0 ا 2
 نرد هلثأ 1 /وهو لأ

 ا م (حردخ

 تايد نهار: 7-7777 77:40:77 ا

 . ضوملايةامو-هليل اكا مى و ةحفاولا ا

 ل

 ا ١



 ش د>/و َكِكَوْل و بوذكدجو بّدأك اكن اً دارص نب خل 3 2: -

 كالا هس

 ع تع ل 200

 1 د .اهت مل يور كل د
 اعلا جزاع ئتسو ةعئوإ يلع اهيماّدعت !اًييدح ظ

 هكعور البو ةسمك لطصو ييزعو يذحاب
 دع ىمبد 'نئاصصلا ئمع ووكر ةئىبرالا/ادلجلا

 انعم رهواتداحاجخانناتسإ يرانخ دح اك
 ١ اًسن) وكلام نعائابت اوايربَحا

0 
00 

 1 فدايملاوهدو محو يلع ولنا
 كارل اطل ا جنا فدصتاوأت ءرتلا قلق يحح
 .:هِنَن اييدلا اءاهّيك قّدصإ٠يإ[ن ردهمل)
 يذل 1 هلاك ىلا دنع نم قونعلاب لد_زبج
 ةيض| 4 اوأ ةيئاحةلمجلاد هدعو ةدئا قرص

 0 لوا ىيطلا هل 0
 ىالَحت هت د و مهن د ّيمكل د ثتاندد ذوقنو

 يلع نتا لاوحالا ضعبت كد صاصتخإ اهمايمإال

 فقاص هقلال وسر عم يقطن ا باطخملا تىبزرمع تأ
 1 كبد لبو هباصما نمط هي بو هيلع هئلإ

 0 : وعي هاا ناقد هلام جي



 قداصقتايل اخ ى ىزتنإذامد أيص تدال ل اكُمت هدب

 هنلاذ يعمل ذاتئاملا ىلع[ < ىيرار ب ذداكو

 ثرمزج .إزمالا كيلع طلخ م برو ةياع هدف ياض

 01 م هيث تلمعاموا دال ملال انه دحا يف شيول

 سم يطبخ دوج 0

 ظ سا رك ربا نذل با ةبجو فلا وحو ظ

 7-2 بن ايحعلو خناملالا هئدع ورمل ا نيوكيا 'ى رهاظلا
 34 كا هلل يقم ابل لجل | ود تق ىاموعيم

 2 تن ب 01
 قوبل يدلا سمس يس الا ب

 يلع ازاوج وتحمل ةئآ 0 مقا 1

 دعولات أع ةيب ةيالات ع باجإو يئم اب ةتاورلا تورك

 اومَقَنإ كلَرلَع | نغفل ىصوصتخ ١نيلو ةلم] تاوهحم
 هأئئحمو كلب واب تيدلا انه امام قفلا لع ١

 تالركول ان فاه >|قد_ىتعم يزل حا

 5-0-2 هعالم ياه بلا نم ترم !ث اثالا

 حوت اسالا انس لَحرْول لاتملك! ل ا ورينعق
 يي تاون اككَنِلَع دحاو يعمت انه دجاإ ٍءرهت

 رج كر اهازيج تن ظ ثلا



 راع رم ةوخملاءاولا تلتدح ل ابا
 هدأت و او هوحوكوم رد ا فرع
 حام اًميووةداسإوةد , وكةووسس ملا و يعم

 0 ا لبق هناك حاشسإاو
 ايبمملا خف 0 مرا

 واى ذالا تاضام وهو حل ّئم
 1 ل د ايسال/ بببوود لبكك
 ديلا باسو - ١ راكتنورفت ضمت ل )ه ضعت
 نيح همجي[. عقب جملا 'دالوحتنو هظلك تنتخ

 ْ 0001 يطا ولا ياهل |خومل ا[ هجاعوت ١

  ةدملاو - لإ نمو الولا ليم ف هدئآ هحهكل
 1 م ملا
 يا 1 مخ هيلدا يت سل

 2 توجراعوهو تن روحا تأ 10
 ا

 ] 1 او هل نو هنمو علا ةعدوضم ام رجع هئاوا

 ره ياخي نا لاق لو كو هحبعيرخذ ىلخلا | دبع
 قلخيلا مود | ىز لانجاز وحب ديب

 إ



 محولاوءزج ا ةداداو لكلإوكَو ليِبف نم وهي
 ”لفسايل ا اهترق تريب ةولعم ةرد لديسم حج رلح

 هلصاو عامجلا ةوهط دنعالا ] عتالد ضيعت ظ

 |ن برك 55د هبعمحأ و ب امع جال ةرحرل | نع

 ال وبك ىقلعحك اكيرشخم حولا لخاد نأ

 اَقاَنتعايكاَك هللا عاهل ضطولا ضرالا بنطك يمل

 ه3لزدالو هلع ليغتمو هلسمن مادا ا

 يل[ تب ىاع لاق اوهلا هدئإلبل هيلع هيباع مدني لو

 سيلاط
2 

 دحأو باى ئه ءمجرلل مل | لحد
 زع وّرعومللا

 ىلخ ىيأب نئنخإخد ١د انادح ا

 عا [مكالُت نملخد |ذاو دلو هيمهنلا
 م 0 هتمولل )| ىلَح
 همه ول 0 اوحدورمت ول |

 وف لمت تب ماس ةي اهر يو شيلا
 ب اهعوِم ليلا هتليط هوي دارملا نار عمجو كم

 كيئطن لاَجب لظعل اق اصلا املا ايلصا فطن
 لؤي ينملا يمص املا فطنرو توطق يا كسب ع

 لا اكلك

 ةارملا اه ئال/ذ |لججرلا اع نزكل دلص او
 ةناهنئاد اواو #1 0 1 ا

 د ةدكإ و هو هيما[ ثا
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 ْ "هارت اهو وامين زرعت يحرج لاا

 املأ نوكوهوامولتم هوك حم اميجزت نم ليسإل
 "0 ا ريزلا ةطلحلا مو و فلكالمم
 لكولا ئمودصف ج ١ زكمالا و نعم ل احتتكالا ةوق هوك ًءارملا

 ظ د رو ليضو ئذل قتال ظ
 نَا :ارملاو ع | لجل يق لوالا نكل
 دا شالا سا عساها نمنح
 ضنشخح لا مد نم وكب اوما هاو هدمع يالا
 قاع هللا نإ تيدحو تابلإ ثيدداحإ هدرنو

 يب لجرل قيس ئه هدد و اضخعيو هل ئنيجلام اظعَىلَجي

 ظ ئانمزؤت اهو: لرجل | عم نم مو هيسسكتو

 ا د ىلخداوز املي اعتمكلا
 قى املا 10 هتيرذ نهى اتيملا
 0 2 داق هن اههال ماجر 3 دمج ل [جولأ
 | روتر ىلتل ايدي ائت هلوق رص وهزف | دل وراص تأ
 وا ئيوهروالا يف هداف نا وركذ نمرك مرورك (يلحأت]
 ظ نيروأ جمان وكيتإب ةارمل|اهبحرلا امطلتخمال

 7 بورحبلا 3هحمح ةصلذورخالا امهرحار خبال ظ
 ظ 27 ءرشعلا امهرحاريتجال فك او بنىلا املا
 ظ تايتععلب كيرلا حرم ىلاَك هلك !لاقون طلتخل

 ةماكل | يحح.رالا قف ف اقساراسمد
 محل اثلا تحتال ي ورخآل ايامه رحا طئتخ
 قاعتيام تدرج ف اييسيو ئينجلا اضعا سومو

 ا ظ ظ



 ةحتشاذ| ةذاشلا طا ثمدحلا دسم دج يرسل ْ

 هَعلك .ةبد.ارذاوق همكن كلملا اه زحامحروإ يا
 [اخرالاؤ اوم ةجل علاق كاك ةتلخئخعو 1

 يذازو ]وكت غز 200 لت تاهل ظ

 ةص دوما باكيا تال لل
 باتكلار | فام مك يهم سا 70

 تيضيف اهلجا جذع اهرت | اطنو اهقرتبرلكانت

 اهماتتدج رن اهل در يذلا تاكل و تن دك
 الذب ىووسلا اظيلع امد يإ غل _مصي يا توتي

 نال بن ولمرل_ءا هبضعبي هطانتراي١ هقولول :

لارع ةَاع نكبر مل ىجاذا هيلعرمهت امد
 اهني ات

 لات هللا لاق تلف :دآو َةدخاو ىلع يا ةرحولا

 باوحلائ يولع عمجئلئلاو قلع نمر انمءزلا قلخ

 اِهاوقلعزم ل اخاذلو عج ا يعم يتاشالات ا
 ل 07 9 ده يالإ باو

 مح ةوطق يإمزضعتف نضمن
 رجا يمحو ق_وُجف 107 :ةقئئاك ضل اهردو ةربوص

 ينو اوين وهيراويا حل د لم ةوّصم تبل

 روق عملا ثارهن | ف | ةكو د شا رادكالا
 رخاعشوم ق رك و ةةنصملاو ةعلعلاو ؛



 , ص ب 4 5

 0 ل 2 : :

 هم ونمك م يع ةعسشملا 5 2

 * 1 20 24 ح 90 3ك 7 25

 0 5 3 ةلعلا| 30 700 4
 مل ع ا 7 د تاع درا دحو ورود نا ءوسحإل -- 0

 قاضفعلا ياس انعّئباإ نعي اهّضلايى ووو ةيالأ
 [3 [5 اذ ؤمصامَحراممزقت ةنس يد ىإم هو رم (ةا3 و نيل ئمب 2 وهلا يلح مالنا هيلغ حمذ ١تزامهتع
 ا ما. ايانيل ىاالاسلس راع ةنس يعش
 7 يومك 0 امه اخ اه اد | قوص عادلملع 3

 ما | تعتد أ ةيمو شم ةيدوصلا )ايي قنا ظ
 لوالا اما لامكنا ةمص اخلكلو حثراو ةرشع / طامي تل الملا قامهصاصتخال ماللاد 0 ال ١ 0 2سم نسر يدب ' ا ظ

 ي الا اماورإركت ربع دع داحالا هي اعاعيالق
 ةعممصمب سا يع كاعيبلا ميت كوعتتس ١ هنالك
 ظ اربيل أو ةحدرإلا لضلاو حبر بطل هناا

 ٠ قلخةرم نيب درعلا ىقاغ و ضختبحو يش | 2 3
 ءي يلام ايالإ لحجم حل ذو ثا 2 1

 مل عمت
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 ةىاعتل اعزاوطإلا وش زم يدم وطما دا

بتف لاصلصلا ةلئاتم د ةفضأ [و 0
 > ثسحإ| هول اكا

 يةاوملا تضاحاذاده ابعذاق ةَّباَتكإ مل ك١

 ىاعك ٌىداؤئ اًاهدل يائناصع دل د ناءاترطمح

 تمت اذا يد هتمصقت املاماهتتن اكيمستلا|
 نبل ئ .درد اهو تورشميو ةام تي(واضو /

 امل | ثعبي ىدانملل ةياور يو دوعخملل ٠
 >أرملاو ديولل هيفلآو تامل[ نال سرب مامات
 ل اك محرلإب لكوملت | كاملا وهو ضصوشخم كلم

 للجن ملوهيلا لسرب هدحو كامل | م يّجلا تبا
 هنلا تالوز دي يف ايلخربك حورتام هبل أ تامل |
 لبق ةدوحوحتمم اكيتل] حورلا هبلا لس إل ادد

 ادإ تلك تاق كلملاعم ليوال /نمرلاطك03 |

 مجول ا تاقرفإ هيل[ حج ى مواد ارملا تاك
 يداعلا] اقامك بد ا وج ا: تحمو إل سري فيكف
 لوا ي3لتحا وكون موب هىز دارملا ١» صايع
 ' لقو ٌس اسالاهنال بلك يه ئنمجلا نم ]كتيام
 لو | تام امهشس عيحو ىيتؤن رمل | عوتص هئال غامدل |
 ؟امدلارهاظلا ئعو بلل | طعن ةنم فاه

 6نالدبحلا ليق و ةئسل | هس اكُشتب امو ا لتقو
 هداحلا ىو ميغ هدتروال وا ب وللا اهلا همم

 كلدوم ئممل اعتناو بيلا بوعلا اوه يلع

 نأ هدنا>2نييتيديهس سس ع ينيندح بلاغ



 ا 10 لفل مح لا 1 1720| 1

 َتاقولتملارب اكل ماكد > || طع لات هقىدق 0
 ةرحاوَوَحَف د محل منا ل والا >١لصضاوق ئىعَوك 3
 ادلع 26 دماه دا. ل َةىْطنالوا لمد هفطتملا ايدرو وذك ة > ايحم ئكتمحل انزال, ال/ نع ينس
 كا |اكلا لاقاذلو ةدالونا لارج طهو ةدم
 2 ةدزامحرتا هاب نا امري ىعترإ لك وجات
  ةصسْفارؤِلع نكعب امو رومالا4لع ىتل وك د يلح

 0 ه٠ ف 4مل ] ودابعل هتءلكت ىلاغت هتىدت_اهظا ١
 00- لوصح نايئاسال/مالعا ةمكعل اثنا مروعا

 تالا وامي ىلا حمرلا هبع زيك هل يرحاطلا - لامطلا ل وصحي ىجددت مل ىوتعم ا لامكلا
 م لمص قانلا نم عر جارح[ عينلا ةميخحك
 الاانا ويجلا نم نال مدل ! اهب | ل اخ نم لحل كنالت,يلاةورعو دروناباملا دقلهن 0 يلا نمنح ىلع حورلا ب ىلتخا دقو خوعنملاب
 . لخاولا ىلا اننا لاق نم لوخلالو هلمد
 وئعال/ى عتب الاه تائاويملا ىمنالحداخلا
 ولذا اكيلاعت هلل ١ل اح | عت 5 ىإل يإَحد تامداميا لا يئلادائس اء كمداكتجوملا
 5 معلول و وهمحوخدنيحوم 1]ىسكوم 5 م 1 كل د نيد اهتحرولو يا حورل | هبع -حعبت

 0 0 واض .



 رو

 ىسل فضا

 اكتم هكا ع ا
 528 لاك امكهق سوصن سويصتق جدأ نما

 هاناثنام امحماكعلا ابرك اماظع ةغضما ظ
  لوخت نا كلو هيف حورلا يارخااغلخ

 تنص | اهكتع ةرهالط امداد / هير“
 يضعنا ةحشملاتلا يعم ىال/ دعب لاسوالا

 مل ةيرعتلاكلتئءاهن اضحت ان: ةذصمل 0
 يمت ةتلاَتلا ئيعب الا دعب نإ ليتكت د دج
 00 ورب هيون رب جمل هيد

 هيل و اي يليزفلا عيصدكك ورلإ همك 8
 *هدولن هج آن بعيرالا3 عهاهق)ر وضل ظ

 ريسا|نب| ةقددح تيد احهناه د ىلع
 ظ 4ث وحن نإ ضال فطلب وها ذا لمع

 كاي 5 0 ْ

 0 دلحو 0 5 ا
 ا نىيفعبت ىئ اما و كد بر (ءداعرد

 لعر ٍ ىِيهلجأ كرار ل وعد ص تلملأ سلط

 ظ كوفتف مك درابيل وحن تلمل] كلنو 55
 بعت لملا حك َه تامل أ بكي" 20
 ٍلعَقلا نع امرت ا]هح 219 ما دارا

 هَ ةئطقلا ثقعأ د | ظفلط اضن ةحن ةحاوع



 رجلا اع ىلإ ةايل يعير تبزعتس] فج لا
 جيلا راع يملي نيرا تساعد

 ظ قئار اركدبىىئا ل وعمد د مد هرصنو وح هس
 0 00 ال رمال ىاع هلمحع ثايعل اق كيدوحلا
 0 يي ةَتلعلال واو َمْوطتِلا رت! ب رمموضتنلا نال
 ٠ ا ويلا هنن اعلا ئدحن ىالا

 ءاونئىعومت يحل اثلز ثئحجد الا رحا ووك
 | -- يق هلعوبو كلذ بكج ١ هرحا لا أهروصت
 ا ين ماركذ | دعب دوك ليث ود كلذ دعت ر خإ تنكك

 ا تولمالبب وضتلات | صاَسلا لوم يع درو) و يمرت ١
 0 أ ده وّسونأ ةحلاثلا ئيعحرالاز حا الا
 هيسالاوةيئاتلا ئئتر الا 3 ةئجالا َنموَيكح يف
 00 وا ءابدوعم يبا ةياود نا لاعب نأ عما قف
 ١" ٠ اننالا نالتخاب ناتي كلذ تا ئاوابلاقلا

 ١ < ىهئيصو ىل والا يحب فتثدعترالا وونى وصل ىمح
 | 03 ًاهدوبو أ ةبلاَثلا فيحدرالا تالا ى وصب الس

 و 0 دقو ٍةروصب ي 2م اين
 | 2 ةهكبلاليرب 1

 ١ ةديبع انكي رص ولعت | كأتريوصتل
 صن اهروصيك اه دعتو ا مئَصملا' هده

 بقا وتعدلملا ناجم لام (ز وارهاط
 2 فل َوراصاذا ةئْطسلا كج يل والا هيعبردال ا

 ١ انجاىلا



 اهنطعدم دلجيل )| مت 0-1 اًوح)

 ”ىحولبق هلك نالوا 90 اهطخت اا ١

 لم اي ةش الا ئيعب مالارخ) ق تل ذ ا هتس رمت
 ئتحلا تاب د حسم احا و :ةئملاتلا ئيعن ىلا '

قضو يف والا نييعمرمل ف هيلع ت لجن
 قع يللا 

 تيعلرالا و هع حلا ثصو هْياعل عب سالا

غلخ تاكناع ؛ سلا فيصوأ 0
 ءتقوت .ت

 ظ متم جم يل ب ”«::(يخ

وصرت مكحاتئلكدتل م ] كات
 هل فو مكان ر

 ضع يه 5 ا ئىسح "امك وصولا اعت

 مان اك محلا ٍلَوَكاَذ يل [تاع

 1 رهتس ]وديع ئم:و وس اييصف ةعسوأ

 ا 2 ل ا

 ظ اتي سشع نص يه دإدوسالان عرمان.

اويظقمت قلع بسيف عبهملا ل امرمرلأ
 و عال

د تمد كارضعب ةسد امم نع ًارصعم ٌيفَسلوو
 ح

ابك محول [ريصت ةدمزئاراول اق
 اهون َِإَلَت 

خ يف ووصمف ووو اهوع تو البو :
 يح اوةسم



 ظ لل نمووود عرهتل تفتر ةماثة داعلا ثيو نلقي وجو هك مج امه فيلة عنم ص.ب َاذتام لعمل كركي دلولا هدعاوف يق يرتملا لاق اذ ا ند و ريت اه رمي امو تقاظلاع كلذ دن د[افام دورملا :ء) لع زومح ام ود ئعتما ووعي توري 2 | نم نا >يوائهيلعو اموت
 ربع و نا كاش ع عزم نس بالو هاو ثف) ىشبعدال كل قلق عستل عضربصو الحلا كي غض ورمل ةواتو ةعبسل عضو و
 وال | ةدرلا بقع كطبلا يف دعس ايتن ل ثياو فس . جرح جو رند اهل اب اذ اق جدرتملل يدا سم لايت درا دال
 2 يم دم اح ا ظ 00011 ا هو ظ هو ىدصلا قب ايدل لا ىفضتف جرم نم اكأ | رهتل اق هكرغ نتا ثا اضيا نطبلا يدر الزقبا زهلو نم امل اروشلا ف كوخ دود الك ويضم



 وهو ةع رم اطياب ايد داووهو زحروو |
 حاتلا يد نصاتنا يحوم توما ح ا ارم ىلح

 وحن وليد حن عسورد وهجو يزتشملا ىلا > ع
 فساد وو عش انمثل.ل اعتنما ىنع ىلول)تاكوز

 تأزباذد/ الإ ةغد سلا يالا ونعا سإوطالإ
 ف ايفيقرحاروط نيروطلا مب للستنالدا
 تب لكيلا ةرسلا لا ةراتمإ مم تيدحلا
 مهضوبع اه ءروطلا هند لماكتلل نر وطلا

 تواسعالر وس ةفطشلا ثال جة اىل او ةئلخلا نيب

 م هلو رنع ةيالارخا قمت قو دوانانإ

 ىلإ ةداكاف ةفطنلاو ةلاللانبب ئصغلالو] يف مب تايئالاما هم[ نطم نم حووخلا دحب ظ
 ىل اغن اقع هولو ىلغو مدا ىلحى د للتمتام
 ةءلارتس ملل ]نال كل ةوامهطماائملا اوك
 0 لقالا تاهت هل ةوكل اكهسلم

 هنبع اهوبخاثيو ونسجلا ىلع حورل | تلج مجد دعت

 (. دخن © فلتخا ل والآن يربو هشم نيل يفيع
 اه رو و - 01 3 تت دعزج هنو دسنتكا يع حورلا ىلخ

 فيوجد انين ثيتؤختمل ل دس و عامجال هيف
 ْ دابعلا حاورا قلخي ان لإ ثزوهوادج
 زلانتأمو ْف ايبا امنم ىلغت اموماع يعل اندامل |
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 ا 
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00-
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رن اليو اولا ناب اهيلا هذه در نآميو
 تاوا بيس

 لاغكالا/ ب ينثر نمالودح عةبح_رئنرت نم اًمهام

 امل ئايل الان قئزسم عض هب انشق تا اههردل]

 [هارحإ ثول تى 1| نيو د ١ نطب يف ةِشاثلاو
 قلتخكل5تزوأ 5 يرحالاو ةغبحص ىف

 لئدلذ جلس نكد نم .نم مهند ةنجالا ئالتخاب

 ل ىالاو هر كن ذمل انكتب نم مخ ]كَ

 ةرالاهةميرهوب نا تيدملاا ذه هاظت؛ وا

 شلل يي نا دهاعبب وياه اب كل ذك يبل وادينا

 للاب .لجالا/ 1من 0 |امبيرا,هل ومد اهينع لأب

 0 طبط بئلت دبعسو | يش وهل هو

 مو ةجوتخمى اكو ةريوسكحمة دديومب

 عدرا هلوق نعل دبلا اع دحيم ةنكاس ظ

 داب تساجت ىداطلا ةياوروذادتالا م :

 لمعملءال عافلل يامي مخ يومماخلا
 دادي . رمدا ها نار عنق يلوم

 هل وتك - حينا ان ثنةومامهربعو

 ةقرووا'هئكنطب تأ هتهج لفل كد

 مج ينالطعلا لاو دهاجسلاق نعي ىاعت
 مربي | يرينا موج رمح هياتكلان)

 هير حيتسر نب هفي دح ظ
0 



4 1 
 «ىل اهتمدلا ىضقترذ ثيرحيف حتدو ص قببال راه
 هقدر تبع ئبب تالوهأح هجتتليذ نع اك وهام
 امارحوا الالح نئصو |ونكو البلت هديزتعن يا
 مقاما ةعامجلا و ةنسلا لها دنعوهو اهوركجو)
 هلو كاع ناكاوض لمذل اب هب ختم ا تاويح ال |هنن)
 ناعون قزرلا نال هوكو لجلا لوانتبك هرمعما
 - ىسوئنل |ىبولتلل نط اب و توكل اك ا ديالك ر هاظ

 وهوالما هي متنا اًملطم كولمملا هنا 'لزتوملا ٠ داع هب عفتني لام حرحدمولعلاو فر
 اًكرز ومس ألو هيض هللا كله لوحدل دوطل ]دس اف
 جوك ىكمعل | رساؤو اقر سوم ناكالاى اق اذ 47

 . امولانت لاكودقو كلمجال ىتفرلا ن|ترورت نبذل :ةيالاض جب دنع مالى ديجلاو لب باورل | قم
 تاو اعد لاى انيك نيد هدنإ ىلعالا فهمالا يق ةي] د ئس
 ١ وهو م كاباو اهزق شرب هدنا ادّيَع نقال ةجاد نم
 املوننإ ةيناّتلا ةبالا ل د زب هعحسو م ) عبمسلا
 ىنلإم هل لاف ةكسحمب ئينمول | نوكرتلا يذأ
 كاتنإو ةايحلا ةدهاههرحا تاقالط اهل واءيصك عا الن ول هلج/ وياقن هنااا اناني عسى اهب 2 يطنومكلامالوراداهيانل سوة دملا 41 جلخ - ىوراتنةشرملا لااورجاه سو هيلع هنا ياص
  اهت)ل الا يوددا بتكي دلا تفولاوهو اهامرتنم
 ةيزانتيال ملحا اجا ذ اخي اكن ولم هرهو هيو ةايح ا

 . معاس ف 4



 لجالا ثا ةيالا هذهرهاليو بوه روتسالو ةعاس
 رهمزنم ود ابو يىلاخت هلوق اماو صقشبالد جد زيال
 هرم نع وو يعمصل اك ديالا مخ نع صخخلالو
 ةّحناط ىلع وه لب اوالا هم نس هلق يع | جياد ىبيل
 لص رل داماو هلذم ىصن يإ هؤصنو رهسد «دتع
 مهقزر قت ل طسين) بحل نم مشو هيلع دنا
 هبخت محجر لصيلف هيك هلدإ زب يا جرع يق هل ىسنمو
 سة دامرزذا هذه ايوونلال اك امكابرعما ةب وجا
 ٠ ةسلابة دابا اطسسسقو عايضلا نمت اقوز ابصو تاعاطلل ٍقيقوتلاو هرم قف ةكوإل اب ةل ووم
 وثدزإوج حلا نال طونحملاح وللا يةكيالملا و ظباميل ا
 فحم انونحأ | حوللا قف تابئالتحوبت اووعملا
 لرهج ار هركذ ةداب ايد /رمل ١ تا لَو و ةكبالملا

 ةذانرل| قلعت هدب ائامدنتسلف تائ تهدم هئاكك 2
 قلحا ا]مهبذ اه دوحوب يلاَن مدنا ملععم جرلا ةلصق
 بيعو لل لد نا بتاىج ات لصج الئ ادمدع وا بلع
 اعرلازقزكورهل | درت 'ةقدصلا ن اانا حست دقو
 «© مضولا عابس ار( ذل و «بهل نمزك ع مالئادز ذك
 2 3 امل نيب ةضتات اوين ولن

 تلاقا و ةيييللا يرش ذل راوي نست ؤت
 4 و | إلا حست يحططقاو لو ١ حكم ه بث د ف ريتلاب سارارم زال هرموظرم كدا اركب
 فدك اص منح 0 و/> اذ 2| لاسم

 ©ىم /

 ٠ ل حسم -



 " |طودزنا ونعم اكن هعدت وقم ىعيويىإ

 1 يحض وارضلل العاذ اكبر ئيتشا ايو ايلنع
 هدهنوائّئسول تائاأنسل الك تاك

 وس 01 7 اكح داو اهي
 هى اعلا ادإ دحاوزكل تنك ثرلد١ اد درعس

 1 ا تول ا او
 ريع ترصحامل لبق دحض ىنحلاعلالاو عيرا يلع

 لاَهف ىائاش هبلع ىسع ةاؤولا ثوع نب دبنوجحل

 مط 7 اح

 دك كلاك تاويا دام امرنم تعزف مكحلازبرعل |

 نطب قبتنكومن ان هتع املخ لًاَمق اهل ائملت
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 هبدئرئامكات ةرع ا بيسيات

 | تاهئلراامم ااا لاحم ةداحساو ةواتعساي
 هد ا 6 ل الازمالا ف ص ان ندم يك

 0 دادس لح تأ [ةر اخشلاو كل ذكامب

 ا وجا هم 7 بلم دل
 دعب كاتشلا قالد يانا ديعسلا يف وصب

 0 ]وه ده علا هب دد_ئاملا ل 4
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 رجم دم مع ]حمس ا اماَقَك

 هنلا تيرح ٌةدانعنب رعس ل اكو ا

 تام 5 .ادأتف نيؤنمانملا نعل داب نش انم كنان هلت



 دوسرىاولتشتبداز 00 7 ادت ال

 لرد مدمن ا يلعب 0 ياصدنما

 تل

 اهل تن ذ اة دةسنالا ل و1 اساعا

 وعي ام أميني ايهم يتتت تاج

 1 عيل ام هيلع ةئف؟ اسم ةلل ازا

 لاق يب معو ياسا 1 0

0 

 بقعا ذ ادب نا سأ

 يع بحآ] امس هيلع ىوبإب هانا:

 رولا مهنا ردات لسد هيلع هللا اند نال

 اهمالتل اقف مسيو هيلع هردا اص هئئ|لوسرل لوو ام ظ

 هكلاو مس هيلعمرتر يلص تلا لوسر يع ىبيجا

 هسنل ١ هييووأص نذ !ل وسل لوو اه بسك سد اام
 هتؤرعرت قا هكلاو نإ ةشيأع تلاع سو هيلع

 تن و متدصو مف ف غتس | يحا ذه لنا

 نورضنال هدأ و نا تلك ى لو ١

 0 ميل

 0 ل ايامك ا

 بوكت )هكلاو

 ث |نلتَم تناكامو 0
5 3. 



 هللا تالت تناعاظام يأن يحن اهني لف

 تيرلانم خخ 5س اعمل ؛|ياصهلل)
 1 ىلا ةئئا رت |يجدحإا
 كيد اقحو ولا لينتهتعاهطلا ن 2 5
 نمي اعل عربلا 0 | نم نا 1

 يكرس لزم | يذلا
 شب | ل انك همر سو هيلع هدئا ياض هذل] لو سرا م ] لسو هيلع هدد |
 يم واهم ىمزاهل كلام كارب دك هلل )نت ائ هرتتاعاب
 يد اال دمحم ينام قا لامال تان هيلا
 تالجو زعمدل لذا اف فارس لونك ٍنِل |[ حدزم

 "تايم 6 تشيد كب اا اون امن وتلا ةريوس
 لرناكل[ة امس اع نقلا نإ ىاديااش هيلع قمنا ترغلال هكلاو همك أوو نريد و هنمه هب

 : ىلا داعأت ل هكا تين بحاله ظلام تا شاع ١لاَمح ةكهدناوفجت نا ثوبك الا ءلىق هيلإ ةئىسل إد سم ضفلا ١وأ لت بالو لهو رعلا
 د بو هيلعمللا ياصولل 17م

 راققلا عنج بتم دخلا 00
 01 دنع يارلإو ميجا خب ثولس هتزخ



 ' بك ٌرّموهادجدوه ءوفو نهلاهةنب د عر انلئاىلا
 ْ - اناشاداوس لوغو ةبعلإ هيتساسلا بكارمئم
  ةوعفريو توذخاب ي) توُصْيِعِب هل وقو هصختم ىلا
 كالا لوقو فحانهنسم كيب دح ئئهو هي ثدقيلا و
 هل_ؤخواهحكني ي)اديب رب ل ووو بذكلا يا
 نيب ضاحلا ةعامجلل باطخلاو ثنولل ةراكا مثِمَِي

 دحاولا ثدحفل ئئنلا عضاوموصانملا هلوتف

 ديعصوعيو ةسبدم ا جناخعص [ ىلإ سناهو عصنس _
 عومارلا محض وتم ا امك تووزومتي همست ىو حافل

 هضمعإ لوقو ةدسحيا ةيريظو لوم ةجلحلا اق
 سائلا نفطلاو صيعلا صهلاو هدابريبعإيا
 . تاويحلا نمتتويبلا ىلابامموهو هينجابلا ل

 مذاعلاو بلصْيِل نع ىا/ ْي سو وب ئهيل رو و هاَّسل 00

 ءوس يلع هنافأكى إ يرد ىنرم ومب نه ىا صانلا
 هلق هيف تعقوو تئراق يإ تعم أ لوو هل
 ومهتامج ا لئمهل ووو ىمحلا ة دس يااحويل] نم

 اهععورضونم عند ولولل] لكم بوبح ميلا ئيعكال
 يا اشفام وبلا ف لوندانامحر رلا اومس لكم
 عك جاص ةج تست اع ههستاكو يرنادرابلا

 : دوم ّىوط ةيواىماهل تعباطعل اق دعم سد 0
 امرا يب هنوكف ىلا ةباههتمكوريوحهيق

 را يع "و هلع هدف ياض يتلا ظ

 ثنا هدل | دنع اهيلإ تعدت ناهس 11 6و



 هب ناو تيا هلرا لاق هيت يارغ يت لاطنميزلا

 همتعن تلق ةياصخرم وب قو ىبطت تعدت ىلا
 ميوهر د كل د نماه نع : و ثيرررم اذ بساتلا] يب
 اهنابن يرطخب نمله ةيراجايثاق تكبسمأ املثت

 تلاقف هيلعطقن ايدل مدي رس تام
 ْ ةورع .:رعو تلعمل ىفيِبركدإ ىئنلول
 1 مج ا ا و

 ” ةياسيماكلام ني درع نر عدايعيد خب

 ا وبس رووا م17 1

 هيلا هكال اهدإ تزوج اولا ئ اذه داق ]تئلاَعَك
 تلائمك كن لاق يحال مير با عفشتساقادبا
 هيرلا نبا اعدل د لاطإْلَف يرون ق ثسحلاالهللاو
 دوسالا نبا نمجرل] رييعو ةمه دس نب ىوعكسإ مك
 . قاَملْص)ال/مللا امكدتسا لاقوُو ٌةره ىب نم امهك
 لبق اف ىتعيطَعر دنت نا اهل لكال اهي اك ةشياع اع
 امهّسدرإب ئزنقتم نحرلا كدبكتت ههرردك بل سوسم وب

 هلتاةجرئكيلع مال ال اتت اهيلعن ذ |تس | يح
 1 0000 فلا لطم تاور

 مت زلان ب ) امجم) ءدالو
 ظ اًنهوتماشب ىَمْطو ى | ارتي جزا عكا لاح دن ايل

 0000 وكلا نحو قسيو



 2 ا هسا - ان : 2

 هللا ياصيتلا ت٠ تالوزد و هه تانقوهتبلكاتآلا

 يا لوخنو يابت توهط ةركؤتل نم ةشبب اع يأع اوتكاملق ل ايل تمالك قو هاخإر جهت د ) اسم لال
 نب نيك ح اهدال اني ماف دب دنس ىخئل /و ترن
 تفاكو هيقر ئيعدءرا دل ذاهرؤد ّق تئتعا ورب لا

 ث) هيرب | نع مه املا نب .ينييومحلا دبع هتيسعد

 اديا تعدغعاذا تنك ]اوس اننا نعئرطئلا موو
 يمه [ذافامويبت مك يبلع ملس | ةنتس اع تنسب
 . باذع اناقووانيلع هيلا مضل و حش ةعاق

 ذات تحرم يتجاحلا قوس تبهزئمابئلا
 امارماع ينوحع و فينو ىلضن ضامك فا ويه
 ةصعمت] عا دار ىلارت امرونامإ هد امنت
 يسوع ا يييودعوام) د سال ) نعمه دماحد هللأ

 هلل | ياص ولنا لوسر باحيم ) يىاع لكس ! امل اق بأ
 اندجمالاةشساعمئعاتل اَض طف كيب دح ماس 00
 هللاب لج لاق فورم ةييريصعو | عهئم اه ربع
 هبلعووإ يدع هلل! لوس وب [دععص | نوب اىتلا ايبا يدل
 ضن الإ نعاهنعملل | يعر هين اىنولأس مسو

 ينلاجاوزا عيمجر ع يف! ةشيباع عمل ىرهزنلا تعم



 تيلعزعن اك نا عبج وتحو ضل د ظ
 00 ل

 يعد ك اقف نحب | ديع ن ب هلث) ريع اهبخا نب ركل دب
 ماس اجلب ى حيرعوت] اضف سابع نبا ئم

 سلجايلق تشن | لن خر تل امم كعدومو كيلع 5
 هللإياصرروم قلت ى1ئبو كتمت اهع وكوتس ١لاخ
 ] انّتحإ تنك بح ا نم ةورلا جورحالا سو هيلع
 . بج نكيم لو هيل | ميو هيلع هلل | فص هنثالوسر
 ١ انا بالا لبا كه دالك تطقسو اسطالا
 اًءناو هن اكم ي م هيلع اشعل

 ايا حيعصاو مميت لح زع هنن !لذخأل
 نيحالاجورلا عمت وب لوك 2-0 هيأ د 3

 للص يعد تلاكِف هدن ا ديح ىلتب كل د ميما ١

 ا ير وت
 0 الافاق حر ني ركارلا لاق اينمايس
 | 0 ب تيقت هيعلاةو ثيتساو تدزعتبا ين 00 ئمحو ةن اع ةئس تاصِمروهّْس ئم تلح ة ع عبس
 | 3 هذ ابحإوص عم عيشبل ام كك كد نإ تصواو يسمح
 1 محلات ةنناورمل ةخلخ تاكو قرير هوبا |هربلع يصد
 ةزعو ث رحال ا اهأ فيد ج رجح خيب ىملا يلع
 ”نيعبوراو ةبام لع اهتماخعنا ةرتعياتلا ليو
 ئنسو ةْي اهب يبسو ةجنراب باكلا ده او
 00007 الوصلا# ةشماع سل (3

١ 
١ 5 
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" 
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 دع هللا : تيددبضت نيش سوه جيا ا يس نس

 اس < نا هدي سمي ويي بوي جس يس -سح 0. ا 0

 ا م 8 ديكر ةيصساع 0 0-7 7

/ -_ 0 
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 لضم تاو | ص
 وتشاد اكن اب كرصا نسوا
 ا عراك ثاكام

 لامموجع دحوم يأ نعم الا و تم رجلا
 نماعردت تا ىلاعت ف ل :: و قبس ككام
 عمجلو الا نورتلاءرملا يد وكنو لسرلا
 فراصنلاودوهبلا جازرحاو قحلصملا ق تارملا
 بردو سلملا ف الإ ئمو بيرعلا ٍيوب_زج ام
 هنمزي عمي مام يد لات :ئم لوف كلذ نم
 وأمل اكعتمرح يلع عرتتلا لد اوس مسي هيلع هلن]
 هيلعلمل ةئلئ|عربلا لم بماذمب لامتسالاو
 فدو زةودجال | ةفرّجزكو تهارك | ةنسلا لها
 ةالصلادصف رسما ركملا يف ةدايزئاو فحاصمل
 ةعاجمد سئس ناو اهرب ةدرع موب .اعدلل عامتجالاو

 املك تىتملاة برت موج كامسالاوويوخدوا
 هئعامج ءوارملا ةالصكود ىد وا ةئسنلاو باتكلا مه

 فالتينومالا هالة وماسك اوةعالارس وص ُنهاَفأق

 رج
 «ساشل ] ىمنوئعد ىف هالولا ةمظعبالالصّخال ةيعرتلا

 ظ اجيفو يدل ابناكايئإ خر اكمل ا تامر ى دل 35

 امينه بلطي ىوصلاب ن نت ومظعباويأأل موكا امه رع

 1 مما 0 زو د اهوا حساب 0 ١



 وي طويع عنا فاما عار سرج وعي
 ]واجي هوموكرطو سائل ١ سوفت ف ثاهل هويع
 ةروص يي ِهوْيَج عضب نإ لإ جامحاو ءئل اكمل اب هيلع
 هتواعمدخوو امد امل كلؤل و ءماظنلا ل
 ةفنلا كرمكاو بالا 3: اد تايبعس يلءا بن)

 يللمثأ تكلس كاسو ةيلاعلاهلناهلا ب اًيئلاف *
 ضَواِب ائرإهل لامك ب1 ذ نع همع هقذ | يمر كعمل أسم ظ

 تامز العكماال ااتضا ذهول ثوحاتحم هيد نذل
 اذه يل! جاسم تر رلهكل ر ضنا

 لخانملا| دان اكوتتحاب اول جاتححب عو) امسح ث ولك

 لص روجت نس انلأ هت دحافشل ولم اننالا يحد خادما
 «نيبلثداللح انملاذاتتا هفدياةعتاب

 |. بالصوم وبابا صح دصقو قلاعملاب 1 ذك
 50 ديس لا وسماه 'ةخيلخم لا ةديام ةفيبيحقى ام اعالا
 | ؟ . كوجلاكدق ئيئمومئا وما اب للامم ىكاململا بلطف
 ا 1 اهب تولكاَي حباصإمل انلحجيا ظ 0 د ةبانعركتح نتاع يان رن يب سابع تبا

 | ”؟ي|ذكه ن 1 نا واوماب لكات ظ
 لفن نع انكلاق ي حلاو محب هركحُد
 ّ 0-5 سايعنب هذ ام ئسويا وبا هلركذامل
 95 اهنتت 00ج يام ديا قعالملا

 1 ظ
 ايهونعو



 ةص اخوك هيلعو هتهرخ عوشلا ل دو مسوهيلع
 هنعمزذلا يمر يلع هارااملو مومدملاأاثدداحاب .

 ةهوبه | اي ئوع نب ]زن اسمول 3 عجاج وهلا
 ثكمالث قرسو ةعاس |ه ده نرش الي ئئم
 دنا يمر اعتلل امورامملا نم ينصت تذاع
 لكاصا| ةعاسا هزه ترم نإ تدل املا هئع
 ئ .خترس ناو حد دنضربص و آلب كبادمإ باصاق
 'فيصاو تمل و تزئظامب كرما يل | ةعاسلا
 9 هللاراصو سك تاكاع مع هنن | يصر ياعل اعف تيلطاف
 ليوُط مالكؤتالا هدعب نمادلالو ممم سو هيلع
 اذ يف كف دص نمع ل تلا نم تدابرأب هيك جتك

 د هلنداوعؤختا نيك ىكنذ |هيلع نماال لوخلا
 هءجالاونلاو كوضالا وص المهلل | دصوأ
 وشو لئااخكو كب ذكنول لاقّم كوعملاالو

 هيلع ليف]مناهتعاناههتن يلا ةعاد)هديسصض
 جل |معت ومكابإ امل | اهنإ لاَعَت هييهس انلإ
 <ل| امنارصلاو وبلا تاهلظ يق ة#ت ورتب اهالا
 ثلادرانلا قرع اكناو ضاكن اهرحاسا رجاسلاب
 ]رحال اهب لهن وم ولا قرظنت كن ) يغلب فل
 | ليم و حالو هةشرحتو تروي ام نسغاتلا 2
 تاوربلا هاو هدم ملتق وميولعلا قلت اههعهاهل يلا ةعاسلا ياست كاطيلغ نم ين ناكام



 . تكل لوحلا يلع إلا قلطجو اننيب يا
 رمإ | منسم وع 7 هدب اتيدد اكرم

0 0 2 
000 

 ظ < تاكل يدم يذل |ورمإ و) يلع .اًدهورما

 | ١١ وهالا ةدالومالاب ثي دلا ىعوبعت ىىحا ل 0

 ظ ش ا حرم افق هن انيس
 مع هكا هن أك / وو

 ا 00 و هوك
 ظ مهزابملا بلطلا لو اسثنوهوبلط ي)اضتق |هل وت

 | ال ولدمافكت اكن اادكو فكمع ثاكا ذا هريعو
 00 نك تالخ عدو مذ هك اكو هزرمو فكي هيلع

 ٠ . ةووعوى ف ضاع ليغ الك كلذربج هيلعزول دملا
 ) . )خده ا ناب

 اذ 6  داسإ



 2 ا _ٍ 0

 ءاكلاوك خلع هنتمظ عبو هّبعكر جب زمو هتلالج ف دراما
, 

 ؟ءاسالا | د١ املرخا ناو

 حركذإع لدا ذلأد اذ ريب ناعما هذي ءراضحا او | ذلك
 ف اا ذهلو زئبق لمكا هدْئعئبيت هلاده اشم
 فسجب ولأ قف هالات ابيب بيزئلل هب باث امب
 ةنسلإو بانك يصرع نسم هز ىسيلأم ي] هديب ام
 ير ؤزوهت انداةتعاو|ايلحد وا ايلف تاكا وس
 .ردصمل | ىالطأ ئم ىالطبل هلعات يلع دو د جم
 حوسمو ضو ىول ذو قل لوغعمل اما يلع
 < ةتاكو يوحرم ي) ىاجرعنم] مرضعب لوف نمو
 سماعوهو هبلعل و ءمالو هب د ىموع وهيك 3
 ديخعزءرحيلاع عملا لد يّؤل) ثد داحلاب ىموضح
 عوكيبريع 'ئم ةالصكو نا ذل هتهرح تاكا ٌدأ امد
 ىولاماو ةراهط الب ةالصك رمال هنعجراتخملو |
 ضرإ ىف ةالصكوزإلويع هنعجداخل ةمرحلا تاك
 تود ىم ا ياوفت هدو ةلطاب نوكئالك ةيوصئم
 صقاث بك | نم احد ار نول وزسكلا عصنو َصَحَل إد

 ئلام اه حو لع ةناواذ اضم ى رح يع هنوكنم
 فثدالمى ل ودالا العن مياثإلا سايحلااوبإلاق

 ةالاوان دن يح نرجو نيجسولعظلا لع يتلو ل ْ
 عستبدال عمو نم عمت دالو عضتا عجتستالوعبتا

 ا ا س4 ير 0 0:



 ىاسل هلل لبكي الاع ورم ةنج ذح نع ةجام تب]
 ةرهالو ايعالوةقدص ا وس ب

 ل نذإ نم جرخ ال رعال و ائرصالو|»اعجالو

 دف ةعدب بحاصّت امإ5 )ىش|نع يملي دلا و
 هحنادرعنع ياوبطلا يورو خفف مالضالا يي جن
 00 0 دانا

 ظ

 ئمع ىروبو ]تاّمعاوبا )اقوم السالام دهب
 لاو ةّيسل | عابتال هبِلقهحلا يدع هنامثا عك
 ظ ةبلس اعرتسم نهال ئه هلل دع تدهس
 00 نيادمحا نع ياسح و سلا ةقالح هللا
 |( 2 جا وماهوب تنك]اق هن |(همع هنل ١ يىطرربتح
 ثيدح تل جتماك املا تولخديو ةبودرجقل
 نموت ثتاكنم سو هيلع هدد )إ يفص هلل ال وسر
 ١ لئبرؤيمالا م امح ا لخحديالئ حالا موبلاو هلل اب
 >0 دوب الب امانملاي ةليللا دلت تعارذ درخلا

 "02 ل|منس اب كلركع دكه نئ!تاندمحاابرثسا ض
 تاوجرقكولب_ مجلات تنانم تلقن ةئسلا :

 ١" حلصو يراخفلاهاهردب يدت اماما هللا ظ

 ١ بل ارمإلعم ىميدانمإل ةباودي و لوالا ١١ درس معاومج هب لعن هءاع هثدحاواوه هك دحا
 > يا دروهئاننت داراوانهح يا انرحإ بلع

 .>دو>رمه ١03



 مس

 لبو هل ثرحمل اوه ىلررمل ثتاوهيلع دودرم
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 عضوبش نب| ثاهنلا هلل /دبعق ا نع
 ثيدعس نب ةمجملائيشلا _.؟و اصنعي !يضدابلا
 ماللادبدشقو ةيهملا اكل عب ىسالخ نب ةنلعَت

 هوجو يمرؤم | هطبضوالوكام نبإوطبضامح
 ثراحلا ب بعك تدم اللا نيشتيو ميلا ممب ]

 'لشع ةعر| سار فعرنو بكس اشنالا حم ا “تبا
 دلو دولومإ واوهو صضالا يلع بلا نم|ر هس
 ميبولا ثنا هللا دبعد !امكةرسعلادعتوز ًاضئالل

 يرحابرمل دلو دول وم] و٠ هماعىهىئم دولولا

 ةحم ىضتفي اذهووهد | ةعبيسو ئنس دان
 كحإ ةحاو و ترب ةرع وما و نمممل | ىصلا ع
 ايلات او ةئوكلا نكس ةح اور ب نلادرع
 هلعس |ثاكو تايئس يتب! ةبواعمنمز ايهبلع



 ا ا ةييئادم تاهامإو البق 08
 | زب مالم اره دين تاهاملع اهيلع
 رئاخو عننا ايراه حو هلتك اود !راو همن اك
 برحامل لاعب اهارك مة بكي لون يعالكلا
 نإ عبق و ئيتسن و ىسمح رس «لارع ناس

 تن قفست و حف ما هلو ئتئسو تس لبقو ىتسنو ظ

 ةواوةبباعم ىا ب اهم نن بباسضموهو جئممل
 اي لسنا لموت دك 0 واس
 ١ ءانيلص نك |ذ| كبلع يفد بكت تيلع

 بعم معربا كم ضئاكح 0 ب ا ديد
 درج ديمححدناىملاعلا ف مهاسالا
 ظ دب يعول اصول
 هل يور ىَن الث قرف تاعامج تاوتلا مضو

 : اهئمائجن | اًنيدج دحرّسع ةون ساو تكن دحةذ
 ظ ةعيراب صو ث ب ددنىر اكل درئفئفأك ةرشسع بام
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  ثهمللإ 0

 ه«عمسرمل هن / لا نم يع ا
 ةبامر يت موق ملسو هيلع اش يب



2 

 بوه اوايركنّقرط ملل يعامسإلاو
لآتلاةداشإوهو هينذايل اهيعبص انك( متأ)
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 اهنالاومبانفل اككلاملا ةرصع طوغسل وكن نإ
 دوخاهملا نمو ئونتممل | ئم تاوحئلاكوْجحلل
 ابيض د دوحاهلاو تابجاول |تاقننلا اهرك
 اة 0و نو دمل [ضوفتاع)
 ييعوراذا لالح مامالا٠ زه عيمحو ةقدصلاو
 ماعالا ومس لالخ لا امن اهليصتو جوشتل | طوورتست

 الد همدرت يفد رمل مب ييتف اشلا وكل ام
 يس ىالخأ هرهتو هلحيام لشت د 1 د اهب ةفشح
 من اتلاوككاموئمق هلصا لهج ىذل] هن توكسأإ [ق
 دسعو ئيدل ]مس نين الاوه ذ | ل الاحأ | نموم
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 تلصو ىراخإل|ةياوري هلع ةيالااموح كايا

 ”مارجو ند لالح ٍفاوبطلا ةياور قعر
 ربح نإ ةركلاب هيِدإ مالا عوضو عشت اب ئب

 ارجو ئيب لالح ارسال | هربرت نو ثم اوّنمملا ٠
 ام) اعوشس هم ونماموهو نشل نمره اظ يا تبدأ
 انزلاكة ينخر لآ وملاك ٍةرهاظ ها ذ يقرةَوصل
 دقو ة مرا |الول م ا ممدإ وى يل ا١ وهو ةووعتشم خجت[بريشنم ىو وش يؤ/وعااصرسدل ةقيسلا و لاح صفا ايرئاكه طم يي لا ماو سول 1كاذش اك
 ْ ةلعلا مالت اذ تامدنع ةمرح اهب اذ زب لاك العن |هزكفلتخام لوال/لاوقال/يعاهيو ىلتخا:
 /'ةحابمو هدّسعرم ا ويك ةنب واهو بكزتل هل اقف
 يدريواملا لاق هب هورلملا ف اننل| هرنع >هينوعع
 .هكرت عرولاو:مارتكلاو لالحلا ب ةرخعةنال
 تدال هه ةزوشل | لبق هبحاص مل ل [هق ينس ]مرش هارإ نمكل ٌدلْكِمو يباطملا لاق هب وم ارح هطلاخ هووأ قهبس هلام نم كاشالا ةلماحم تلاثلا
 مسع طلخا ليف تاويلحا ةايحي لاك هئخلو] عه ١ يرددالال ام همسي يت دجو تااذكم ظ 0 امشي خوال ام سو ثمل | لبحال كل نجهل ذا
 ِِْئَس عبس ل لق 56 اًسل| شبعت ك هئنع يلا ةدودتا فىضضد ةئئيئئاويا لاف ةيوكل ا مغ ةيدابلا



 ايحارصتن فذ افالم رض وم له بحولا زن
 ىثلاث وكب اهب امش | ةلجئمو سولا مولع

 . ييطنهنمث عم د لق م اعطلا لست تولي ث اال/ماوح
 بلقتالو عامجال إب ذالاجو هي رجس هو :لكو و تلت

 هتم ذاب !نإو لكاامرمرجالو نمل ] ضبتبر يل ةسشطا
 5ذدر الح او ةمّؤل |ةزريوهو امارحْنْيتلا تول ماحل اوه

 ةمؤلا قف يزَْس ١ث اق ةجبرامامالا3 ا ملص و

 نألهب اسم ا ئمو هيت هلا دك فص لبق نيل ْمدو

 ينلاةليجو ْنَنَحل] نعت لا ةارب بح وبوهق امارح
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 نيب اشالا سنافي هاريرن اواراجع
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 - نال تؤم زو لع ةدحوم ا ابلامسكو ةيكوعلا ةانشملا

 ءاوثوهدد ل يع مالا ل كابال مالسلا هيلع دوا » تناكو
 تف جميلا يلا ومملا - تامهبتشم
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 هذه اشيا دارئال اب ةهنْشم > واد يال ةياور يك
 ثعمب يلع هبشت اهدإت امس يعم تلمح ا لاق والا ةباورلا ديتم او قالا لاك تاباورتحام
 ىلعة وبشار يتم !![!صعب نو > سم انلأ
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 > 0 سس[ ةنمرع و
 ص ١ ببطل ابد ةقنمو) ياخ

 1 عن ةاجإ نم ىإى مارا ملم
 00 دما ضوم ةياهشلا يق امكوم حالطصالا يت اساك
 ظ ليو | وسفن يك اكاوس ثتاسالا يمم دل ا
 ا ظ قي ووو با ل مر تول | 7 +  هرعاشلالاق ليملايعاعان ' اًتالطااهيلعإ حج ىسعنل اهمضوم تاكاهل و هلهاوا
 3 نيل اثدلو تار وعؤ ونعم: وسداد اننا 'فلطْحالو
 - يعارض انلل ئعايب لغم لباني اعمل تدهن !لاثيعد
 5 ىلا ياشل ايو قحاب قاغيباح لا لوالتيدحلاب :راكاك
 0 حسم هنع هددا يصدر ع يلع مدنقو دك ئئىلجلابىلغام

 2 توجو [تروولهدلاد لاغق ثيرعلا نمزجنعك
 0 ىنح بطلا اذه يثبت هن نول ةنسحو ارم

 اكن طاع اع ءاتلاتف هملتملا نب همنقا
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 مالا ةمعبت دلع نم سي اين تلحااق ةاشنايا



 قياحملا ف ءاكك ل ةدهباشبل نسر
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 :ةأينى'د رمت | د | نسريح ةيهههيشن نم اهعدر د دما نال
 توم درع نمزثالا ْياح ة ءاىلا ةرامهو ىلا
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 0 01 ل [ةمل يؤلا ىرصلا
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 انجل! بانلو| يب ةبوامشعلاةمدقمل جوت

 . موتامةاورلا ىالتخا "بم تاهستلاي
 امهدحا ئيرمم كو ضحم نسل ره 0 ل عا وو
 ءمارحلا5 داص تاهشلا طاع ئم ريو | نم
 هيلعنرنبو لهاشلادانجبون| كا اشلزو هب_وحشي
 ليف ٠.كمو (دبع مارح اق عقب تح 1 "هجم ظلع | ىرحإ د ةهبش ياعرسمبو
 7 فن ل انا زا ورزفكلل رج هع ةريكللر كل
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 يحن يقوي 1ك فدو تلق
 ىيامارح ا يي ةحطل وقود اهصاخاهبكمكع اذاك
 لكيو هيضطوعدلاىنلا ي عوفولا تال ميك طوس
 ادهز ئاهلاوكن دب هنعربعب دي دس طوخس
 كر كاندوب كازو ٍلعوتب نإدشوي تود عمت
 كالمالاى محال اماو عومولل اق يعَك اماهيبك عنرب

 0 ىذلكاهجردب ةسوسح هدو دح
 اما موج هيادلا بلغت تال اهنع ضر
 ا يع و

 فاذا سلال حج ندر يقتل بس اهنزك - د

 ظ باوج توين نم قلوهلا ه >روااهو هيمراعطسو ا
 , ثدكحت يداخلا ةيامذامإ و م ةداو روم طرتمل ظ ظ

 لوحوعرب عار ت اهلا ْت عقو نمو لاف ثيح
 جدا ديوس ت | تشم يمح ا

 اها يروا كيرالا حل يعارل يعلم
 - قلطات يدل ياما تقع امال محا لوح
  رظن هّيِفو لص ذك د وعمل ]مس الع ىرصملا
 مسا ومر ةنيحف هب امح ىتك ىت هروح نال
 هكلايرجنع كعروظملا اهكاوه ياو نريروصض

 يتاوهزجال ناكم يعد نع هربانولهاهالا عب أب
 اللا ما يدع ابوح جف اجلا ليحو ا ةكدصلا
 | نت «عيوفويل) ىمح ا ل وح هبعر هرجا دا



 قصت اهبل يلا تمل ذك باذحل |نحتس |
 عر افللذ بيس باقحلا فكي هداقرمارحلا ف عقد

 0 ةييض اباد بدرب اهل تت

 1 ةوبارلاو ثرسلاوم ه1

 0 وم اذه مت
 نياك الغ دصم ايماممل ايتن ةزهرمو
 موب ثار دانون 1| برس اني لح اومسا
 ا مي يو 091 7

 ا
 هم عترزم زو نمو 5 ي/إىملنع
 1 يا وانا عما هه 0مل
 ظ ماللا فيعتُكو خزمهلا حب ال | هرم هين ام
 رك ل تال ناك يلقمد حاتختم | رح
 0 ١ ا//يف اه هلونوخربعال ةزيدنامم امه ذهالا

 لا اهيبت ثاكاما دعب تعفو نو ثووضملا

 هقونارسلبمي اف |دب ين ااهاوخح و
 ق سنام يلع | ذا دعب تيقواد كلذكو

 ' 00ج هنا د
 دوبل م 0 2

 ا سنه



 ييبل] وم ذود قيفحلا تدائإىفنلا يع تلحخد اذا ٠
 - «رضرلا دارا فه لا عرد اتبكل
 ال / اهددب:لمللا ع دال بص 2 تب اهب مكبلم

 _ماعإ تاالاوخر . اهنا اهموجب
 مر ست“ بعل [ةرلعا تاميرصأ وويل 1
  قورولخد نمت ملوح د. نم هو. سايلان نع

 ل د: بيراقيال هضنل طلت نمو ةيزوزعلا هلا ...
 ميعاد | بلكت اكدت و هد عوقرولا م ىو يأ :

 اهرحزخاب نإ كلذ ةمالعو هانحابيعاو يرمت

 لتعم يعم 1 د اج اي 3 بيرل ْ دوبل اذ
 رهجاوتبعمك اذاعه !لادمب_ تاكهبار
 ظ تاك تسلا ولا د
 هه6م هاه 6 هاوعاتلا لوب هيو يعربال مح
 حاممسم“ .تيمح يش امو ردك دعب ةضايذ يجتجا)
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 ' ىدصولا لغم هيلعَتتعو هسوص فلداشناو

 اهب لف ةنسحيسوجلا| ذه قبس ناكر

 ناوي اي لامع يفعإف من امين هنبشسع نمسمكائ اذ

 تكاورهش اان او كحي دم حاتفمل | لسد (خاتمل |

 ظ رح ولو 204

 تارلاك رد م“ دع ير حش + 35

 ىّدلااممل تام ةبفكلاب |ةكمب لإ
 تقف هنماجح تربت لاق كباب نيد نع دمعت مح

 . يدمر ينح يوك ادذ جاومالا لن 1

 اقلرتسس كل ادار رسل ادورم ظ
 هن اهذودب زلا عت 1
 لكإ |تلتوكل د يلع يف انودصتا تني

00 0 00 8037 / 



0011178 
 ةدادي1ذ او ليللا ف وج يف ث امانا ة اهنامتعا رم
 مدد ال لا ا/د متو يل اهن هدد حانت امل هجر يلع
 بكا اراتخلايَبلا هلا لوس مىيحيرابج ايلا
 دذصمالا + ائذورائل] معز اذل ى هبحاص ىرصلا)

 مافللا يعمد | ىيس ىلع ىرإدل يي ليتخلا تاع
 مهاولموراش ]زب علا هدل ةنفف

 2 نمر ركتتت ل نناملو »رمل لرسم املا
 هلئاالارلا7تلاترهلا عطاملز رغلا ل |تايكلا
 يىدامول | دئالوس ريض ديع اىدعول) قداصلا

 فس بالما كيرعغوع دبدسل ار كناوناو نسل
 يا تبا يع ريمرشلا ليضملا ت امتع دب دح نم

 * هيجل .يلمك حد نتلا س ايلا اوذ بلاط

 تار اهسراذافوبلا ل !) تايقاض ديلا بلا
 وايد ياعم تى د آش |هجحواهمجتو؛ ةماغن
 اند امربح د ذةر_وعب

 تب ميت كاهل

 0 تكا ما مل ا
 يا عجرا كليو تلاثمةيناوصتل /ثبد تلقف
 ئمم وق انكب تللحر قت ةيضئحلا ثب د

 نيل تاس نامي مالا م هسا مبا تح ا
 : ويح ثاو هيلا١ال/رل الن | حويتتشت تل اكمال اللضالا

 تا لمالس اكن تلاتضاسلقف هدد الوسم



 بلاغتهدد !يعميلعو تضاققورعورل ى 1

 كل ويبركمات )| ئعو تلقك يومحآ روثع
 تمل اق

 دف هياعولل | ينم هتلإل وسو دنعاورمحاتعمرجوب

 ةثججلا فان ةمايخل امجب ن اما ذل عجب وهمس

يو ث اهقعور ع ورك يل اب كم اكر |
 اس ررو يلح

كا)ديرت ةبادلاتل اقرت ئيسكلو نسحلاب
 ت

 تديش رك هلالح لج لبلجلا لومي ياكرإ ديت

 ١ جيلا تلغتكلهايا عوجرلارتا انهاه دعتت '
 امئيِو بكرم كدرنمت ينحوبص) تلكذ ياهري/

 :ضواك يِرجتلبق | بويا ذإو طل ذك تن
 ؟ -تبجمت هو :بكوو اود يفاوعكدت اهلا
 البحر شعاري بكرملتدجوفمهبلا

 ةلج ملكا وب )و جرحا نع ويت يتصق جعبلع
 2 | ي هىهيلعدل) يلصوتل الوسر
 ةردره يب[ غ سن اهكيلا بال رمظعالا> سول[
 يام هدد /ل عمر ل افلا هنا هذعبيإ اعتهدد | ضو
وم لجو زنعودل ن | مو هيلع هدد ِ

 سود نم|> 

 هلاالدبعل لاك/اذاف لاعنو منالحبم هب دب ئعب
 يل امنو كرابت سالوتيد دوهل اها هدنازلا

 )نيك مر يلدوهلا ل عْمِبَف ىلَسا دوهلل
 كساجلاعتو كءابتهدلا لومي الباتل ضعت حلو

0 

6 
 هيما

 سك

5 0 



 1 5 0 اد ير نسم ظ
 ظ نعداّسرالا هبانكي ىنايلاهلئ ا درع ديس :
 يب تعمس لاق هدا يِبطّرحل ا هدل | > بع ىلإ ينل
 ةرح لإ نيعبس هنلالرلا لاق نصداثالا عب
 درب اجرب كل ة يلع تل ودانلا نمو| ديف تاك

 _ , هلزئم يل! ثاوخالا ضعب اناعدتس اهنا تن اف - يطوتعولق يف تاكررانلاو ةنم اب تداقوال ا ضج ف قش اعكن هنا لاك بات اتعم بتإ5 د |تاكم
 الإ ,ةصص حاصم انعم باشلا و ماعطلا لوا نفق
 دك يماهذهمع ايل ومي هو هن يي ّى حعهحام ةركنم
 12: جتولف بام تيادالو مظعرم| نمونإ هحمس : نع كمال مظع حاببمب عصي وهو مانا يف يأ
 ع « 77 اغلا | نه قدص بي رحامويلا يشن
 ١ ءا تع بالا .تةوالزرطاخملا نعد جئتم | امه
 6 0لابتاندج يلوا وكس تاسدبا ا , مي لمجتب تحرخا رو يم |يض اهمرمجعإب

 ىوماملا هجولا لع اهناوناب يا“ نالصلاا
 0 >يوأ ب
 مو ديل م امالا 0

 دا ظ دقو توكيد | موا جوا ف انود قعحملل اهنا مم اهبرجع 0



 وم->-ل”“
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 الخواةالصلاوهئالوقالئثو |تامد اهتنل 2

 هال ا كيلا تلق تمافةاكرلا درامي ,

 يف دج اذ هباكلمشلا تلا ن ولف هضعن

 لب ءاماوث اللا لمخ هتادابتعاباما ]
 ,نيقتلا

 0 ةئلوهو ةيمعلا

 ظ اع / م1 ياو ا أو سوق ا

 ] مد 0 ”“ نمل انها هال ادي 170ج

 كك هلا ةوض نفل دكان أرملة مهلا ساذخإ

 ذي 1 ةالاوتريو ةالصلا] قيد مل فدع نين داهتا

 ع 1 5 مم 0 لامركذ هدا باريت

 اك قد ب + يالا امهمججنع ثودامهياشب
 مع 5 ل 2 الور همد خخ ضيبح

 2 د 2 لدتا تاما دخب وح و) باصحاإ دجائز هناب
 0 ٍ ءاخلاع ي ازلا ت)ةّدضق مدل رورحيجلا ىلا

 >1 23 :١ 6 هاكلا تلغهاكفاذ ارم نيل ءامهلاوما حانت
 2 4 راها ماجا وطن ءمكجلام :

 ادد 5 اف 8ك

3 
 ةيل] 1



 ايينخم الا ةرد ١ ره كب ١نعول نواوءر ]

 قاتلا ضان تاما اتم
 مهلا ىحون

 ع ان ل ب ا 2م
 وى انل |بئلق نعش ) نإ ترها ام هنع

 0 | :ىميدإ الل | يحمل يىلاعومهد وطب
 بجمال اذ ارمرجع فوحولا نم يلع ظفل همهوأ

 يرانا لف .ةنسأالم | هيلعاماذه نام مهلا ياع

 انتل ورجرويضارلامامالا لاق ةكَمت
 0 اوعدك املا (| نه يلعهمالكؤوؤ
 1 1 ا ا ردع با١دعلا

 "يرن ئالغ ف ئيسلا و ةزحالا بارع ٍكاثناو
 ْ خبْخا نم لوس ل لانك يىزنالئ الغ ىيرانلاو
 لذ اتئمذلاوهو يرملا ئالخل | يم ةناسل
 قى ىنلاانلخد|و ١ )ل رسرر_ نسمع هنذثاال/ملاا/
 ف العلا ئم مًرح!ئموىرب يبذل ادهلا

 | خم قيسانلخد يتلا وهو ىربال يذلا
 امو يراذعلا هاو رةكجرلا دعي ةرزحالا
 يفرحزؤدم لاهسن)ال/نامالاباتكي
0 2 

 ا

2 
 كل دوه اباور عومجلا



 رس

 نيبعل لان ترامتمل نمد 5
 ,يهيعلا جرالا هي لوعو يذلا بئثنلا لطب

اتلا ثددتلا لوب ص
 ةردوه ىلإ | نع مس

 اند | هلل | دبع لع نس وس ىو دمهرتل | جوخ |

تين ةريرج ىالتلق لاق ضاري
  ةيياب 

 1 مو تءامياه فىىعرإتنكلاق

رج ليلا ا
 50018 ا ذو 

 تلف ىماهب ترهذ
 يعدردر ةربره أىبإ اوت

ح تنذاكدا ةردره أ تيبلا يما
 لم

 لاقف ريح ينل ف اوف يمل يف ةره

 ا درهانأ ان لاك 0

يل دانس لادا ال
 اايمل ل لاك عد

 فس !لضحعمكد ا ينطشثد اكو ةريره

ريع تخعت ةزرماثاععتيذلا تدار ظ
 كب 

 اين فال

 عبس ميسا دج 0

0 
2 

 لاف | ىسينق ير

 م هيلع ءددلا ياس هدو ا



 0 كاتم عع اعلا امئينف هتحبابك رو هييلعمللا ياض هدن الروس يلع تا تما انا لول بلير يراد نماه 777 فقيبرطلا يت تلق
 00 ىو عرلع

 0 نبا ينرعو تةتعان ل ان هلل |هبح
 م ماشي لقت 0

 ةبغعو :ماعطب ثاوزنم تنب كول اجا تنكو
 3 1اس 1 دّحأ تنلو ينجم
 اهاوف نت يول [لعحيزل اهدل 4 اهم
 ظ 0 3 يت رجدل ايريزل ب نعو اماما ةربزهإباو

 تا لو او ةكيرشم تناييماذ | لاذ

 ال الا ] يم || وعدا تنك لاهدنالوسرإب تلا يابا انام ميد دو هيل مم هدذ |ياص هذل |)ل_وسور ظ اساسا هيلع هئلاب هللالومرؤت
 ١ 00 ىل امم 1 لم تف امد عداف ] امكن تحمس انروويلا ا -, وعر يلع يات
 72 دو ف وه ذإبابلإت بنا املك هو هيلع هكلا - وسر اعدياهرتسال
 - وره ايسلات لحن ضخ تومسو املا



 تلجيوانيعر د تسبل دقو ب اللا تدكرت تناامك
 ثاو هدلاال/ ملا الن ذهيتس ]نا / تل امم اهرامحنتع
 هللا د ويسر / تححرت ةلوسوو ه ديع ادم
 ثوحلا نم يكب امكجردلا نم يأب | دوهيلع هذل |
 كاعد هدد اإب ات اروئرثب ا مدن | ل وسر اب تلق
 كايماو ل وسراببلقو ةريره ىءارها يده دسضت
 م هدايع تال دن انتيك ثاهلل|عدادنلا
 /مسو هيلعمزد | ياص هدلا ل وسر لاقت
 | ىلئلمك ىئئموملاتدابعيل !الوهتدربع

 يليفرم الاباء دبي كل ١
 تولو ما ةريرهوبا لاق لامن حرعالا فضعو
 8 الو يرنعدوترجلال سيجايم ا لايام
 نم فاهم | ثاو ثيي داحالا هزي ا

 :اهُمَب ىا ناوفاوسالاي يف مالاَعْمََص صا تدرج

 5 «اًيفلاومهربطا ارا 0
 نمونكاتء ردو

 اذ :وميلع هللا ياصضورلا ل وسر 1
: 2 
 تورم سم طسيئمهلاقك اموياثدح

 هتفيقو انثدحش يأدرل اقوا فوتتطسقامجا
 تيار يب هلا منع ,:ىلهس امم ايش تيبس ام هكل اع يأ |
 | جد يتب مليئ وحام لجدزع هيلز «ينانيعتو عباالول



 '  يهلاوتاسيبلا نمامازز!امدوةجيتببزلا نا

 1 0 ا دسار هاني اناورس نم
 كاع دوج ناك ةرب رهاب )دن ان هاحوين ع

 او عوجلا ئم نط ىلع ىلا ىتسال تنحي ذو
 ظ ١ ب يدا جك يياقول ادد ال ترك
 . ركلوبارمك هنم ثور حر يذلا مزقبرط يفعاموي
  فحتسيلال/ منيل اساهمدت!باتكئى مائي ) نع متل اس
 هللا باتكق ةي)نع.تلا ىف رعرمزت لععبم لد

 ماتا ب رض لعب مغ يحتتلالا متل اسامي امن ٠
 ينام يرجو يام فرم ليو هيلعملل يأ مج جم
 هللال و سرايدببل تلئف ةريرره انا لأمك يسفت
 ٍي تذاك تذاتسارو لحرف تعبتك يكمل لاق

 . 5 تنللاادهمكل نبإ يمل اتن حرش يت انيل تديجو
 ليبل تلت ةددرع ابأاي لاف الف نل ادهااو لاق
 . مهغعداف ةخصل |لهزيإ!قلطن | لاق هذلا ل وسراب

 لها لااوو 0 اهل
 0 رسم 1 ىراتل دم /ىيظ دز دمي راخلا اخ لاما

 ةقرصلا تن اجاذداو اهم ميبلإ نور اهم باص] يروه

 يد بد اهب ي ودا ةبتس ئمللا ئم ببِصا نااوججرإ
 ٠ ايذلاانر توموملااجاذاف ل وسرلاانا تلكم ليلو. 0 (

 | ٠ ةعاطنختكبملو ىبثلا| نع نمي قبب امو مريطعا
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 ,ايح

 تيبل | ئه مل ايعاوذخاؤرهل ث ذائاوذانس ف
 تاعج حرتفل/ تذحازمهطع ا خخ ةربره ابا لاك

 مه يوري يح برثبف حرئلالجرلا ذح ايت مهيطعا
 يدريف يري قحبثفزخالا هيطعإت دخل اب
 ه> ربيت يورث يح برئ ئرخحالا هيطع اف حرئلا
 هدل /لوير نأ هّبص دو جرحا يع تين 7+ جدولا

 هزي ين هحصوو حج ىلا | ذحام :وميلع هلئا

 لاكهينالزوسر 58 تلق ةريرهابا ايلامف

 ظ 1 ا اا 2177 ايكتمي ىذل ا
 مرخص حرتولا هيلا د درف حولا يل وات لام
 نع دي يع نبا نمجرلا درع يققيبعر :ةلضعل ١ نم
 ,ثعرل اس الجل ؛عّتال تنك ا لاق ةربره فا

 نو هنهامب مهب هلل | ب انك نع يالا
 مارهتل أ نه د /.ىبلاأمو هنو بتبع
 ٍيعوجاهيدم ا قّيودلاو) قدوسلا نم ىسا |
 هتدحا ةليلت اذ بالا بن رع وعم يسم تلئذاك

 يلبقتتساو ب ابلا لا هرهظرنساف هب اب علي يح
 ىحرذأي هيت دح تي دح نم ٍءرذ املك هفجول
 ىيبل كد دعي ثاككيلف تولت ايثياراملا ذا

١ || 



 1 ابطالوش تيبلا يف ثاكول هد١ام) ةريره ابااي داع

 دجااملاق ةريرهابا نإ عمار يب !ثب_تيداث هييصعو
 لاعا:د)اهاَئ ايسلبْتالا ةيده كا يدوب سانل) نم
 ثاةوزركع نب ارل احس عو لاسإل نكا مَع

 ةحيبت قلإشع يوري ود لكمزلا جس تاك رده انآ
 مانب | مهد نيس و يذ اروع حس | ل وجت
 طبخملن اكةداةريرعد ىا دج نع ةريره يبا نع

 «نوعو هب سا خيب يحم انيالن نفع افلإ هيف

 - ةرج يبو ْمسو.هيلع هدا يلض ههكالوسرةرجبه

 ثوتبحي:اطو نوصل ةن ا .بناثل |لوميك ةثساع
 ةريرهاب١ نا لكوتم اد ا هن عو عوج االا يأمو
 هدئإ لا فئام وي طي وسلا ايربلع ومو يجو هل تند اك
 ثوب نمل قيناس موكل هب كييْعال صامكلا الول
 ' هيصعر لجوزع هللاهجون ةرح كت داذيرهذا لشد

 تاقعابر تعوس لاق يريرملا خو وم ثب | سابعلا|
 ةنارماي وهن اكن ةريرهابإ تئيبضت ل يد يرصتلا
 مد اذه ٍىلصتاثالت ١ليللا نوبْمَعَبِب همداخو
 3 7 باستا دج لن برك ياسين هم هان ب

 6 ف 0 نعوومع و” درس ا

 , لتسقو هو هيلع هولي يَيلا توممالسالا
 ظ 6 لاق دوزملاامواوتآف دوزملا و تاّمع



 تملق يتس كومو اقووهس يف يقسم
 كك كي هنه تجرحأك هب 0 داوؤزم برم

 مضي لجح يع دو هدل | يحض 2 يرتعت يامل ظ
 عد الا غمض عض 1

 دورملاو قبو هلك شيج الكا يحمي عدن ةرشع
 بكت الو ذ غايَس اج لي وب 2337
 امدلف تاي رب ب ناحل

 مجوبحالا دوزملا بهتششاو ييب بهسا لق
 ٠ 4 ض قسري بام ىعؤق|هنبم تلكجإ هبه تاكإاب

 0 ماما تم ةمزحا.ح قوسلإ ف لقا ةمره

 1 م زىنكإ هنع ير يراخلا لاق هبلعء اوت مر
 000 '  يلعرمج هلهتسا عنان فام هب ادام ثم

 ظ ظ ردلع اف لهلا يع هداد اسخن هل زعشد ثنرك 8
 قيقعلابينونلاقيو يون اهبدةتيررحلا

 رخاإ ى يمحو عش ليقف 0 7

 يود ةنس ثوعبسو تاه هلو" '”ةدواعمةئالخ

 ايرح عي عبسيو ةعد ساو ثيب وحئءب انَهَدْد وذالا ةمخ

 د>ركنإ ونبي رشعيو ةمو ةياملتياعاررصاقتنا
 نيعيبسوة دامب هءئحسنو هت الس ي ءراملا

 ظ هيلع جذل | لص فل | لوس حت حمس زان“ ظ
 7 هوجو باطلاانعن عتيملام ليعيد راسإو 2-0



 ' ننلولع دالك محوزو ودمع ثب دوجح ل اب َءَحل صتخ

 1 متإواس اها وهو ليل دبالا مه دعب ثدح
 ئاكم و> ئلكسمب هصاضنخا انغتن لع رشا
 :امهجوي يح هلك هؤثتح اف منع عامجالاب

 هاو الردنع و ا بزثمو ٌةرسوىضلا دننكب هتيملا اكأك

 لاح / يت ايهنمم سيل لعمل | نال هّسعلاةنع النو

 يال ولعزي اجريت يدادنل امل - (يلع
 لعرد (ئقئىا اكس هقلاتز
 مل 0 ةد ْس كلذ

 لاق 5 صسلاو ادعم ارم اق اح هوبتحاف
 |!بانتجا لاكتنم ابوصننبال ب اهثاملا

 ص 2 نا ! نسلط ةلطملا فكك
 !وتاف هب حدر ما اصو الئ تنم تاكمسألا هيلع
  ى | مهلطت !ام هثم اول اةةيارير يو
 ةالصناكبل وتم لاق ايدد و بجاولاْي ابوحو مقَطإام
 ايموصت قلت: رطضملا ادعامك دنس مامياق

 املو هباعر دئامب قت | ةرطخلا عاص نعزبججولو

 ظ 1 ا وا ل

 0 زل لبق فعسدقما ةالصلا ين

 0 ا
 + دو اق ملول



 سانبعب لاودي:(:تويدساوة>اتنصلاقت
 لج وبو باوصلا ]ب عصالاو وال اهةخوسمايإ

 تماس ادا هذي ةختس م تينلاهنا تاستملا ظ

 هناحيوماب مل و هيبه باشتجا و هرهالاتتماوه انه
 ' اهجسوال اه مدنا ىلكيالي اغنلاق عاطتسملابالا
 لاقو جرح ئم نيدلا يف بلع عحامو ىلاغن لانو
 اكذحا نيرمام توكت يوتلا ف ةئلامملا نإ ميضعب
 ' اهيتسارحإلار مالاو ةافولإيأ يقعنلا ب اىمتسا
 نارمعلا ني | ترج ومك كد امردلاك دود دحلا عبصج

 ٍىوعتلاب ةائولا يل اهلكرهلا ىارئتسا قت ةخل ابهلل
 كرو سم هد | والا ندونالو لوف زكذ يلاعل دسسسدو
 تسلك هتاف شالار هلا ىلا تبائنلاة با تضفو

 هللا ىلكيال ذا اضن اىوملاي ةربثعم ةعاطتسالا

 باويجلاف يلا و د مهالادبق ملك اديعسولا اف
 هىديغملا نالخ لمت يلع ىقوتم هب وماهلا ثنا
 هوبنجح اكل والا لاق | ةييسعاذ نك يل هن أ هنع
 هنع ينم ا كزيؤ معطتسا|م هسهزوتاذ اثلإ قد
 نناع 1 ارّهسالاو ا ههدع لاح ب [دصش | نع ةرابع

 ةوهتتلل ةيعادالو كَرَملا اع داق ىلكهلكت ههدع
 لع فالذي ىكلا ف ةعاطتسالا مدعر وس الف
 يل )م رولا نم هجارحا نع ةرابع هنا مب ىوعاملا
 ديف ازلك بابسإوطورش عى قوي كف دم دوجولا

 ويسبب 5
 1472 عمو ذا يآ



 لغو دهن انإب عْوُسَو يملا تود ةعاطتسالاب
 لدتس]و ىلثكن دق هدع يزل ا مدع باىعتس ا
 مذ ا رلملا برشيو ةثيملرطضملا لكا ضاوجنمل
  ينلا يرحلا يتم دق اًمداو دخ تربح يّيشال هن اج: سف
 ' ىدال ئاثلإ ئعدشسا لووالا تال هب سوهاملايىلع

 اذل و ةعاطنتسال اب درخمرمالا و ىثدن ي صحربم ل .
 صاع اعرجاخلاورابلآ ابر مبرلا لامع[ يضعن لاك

 بجاعلال رز يف حيوسرتت نمو قددص / اهيكرتيال
 ي ماسملو ةعشملا ا وصح ةالصلا يتم ايَملأك
 لكا كرز رطنمال بالا تايهنملا ضعب عم ادتالا
 [ ضال كارلا ةصخلاةئعاسإو ةجيملا

 17 كابامك هئتليس نع ساكو رب عرفال | يرن
 نق كاشالامها نم ْمْلََت نمي حلإ كلها
 م مياببعي الام نع ةزو ص ومع نع أسم

 فك ةومجهلل | ارا ضمالات شامهانل رجب . انئل ع»>اتيسوملو امشأ) ئم ةديامائبلع لوخب نا

 انل يبدبراسل عدانملامهل امكا هاا لمحا
 | ةوخب كا خذ نماوذلل| ىضتعمل ااوردابسملو اوتنغل ةزب ذب ارره)امل لي لضا يب تا صام
 ئاصوالاة دايرب م هلع هدلاةدتمارزتغصو ةرحبلا لاحنعزاوسا]ةتلك ميضنا يلعامددْس لب تداك
 0 هس ووو قع



 اهل زرباهورتْس ايدسلا لاو ايهذاهدلجىلمب
 الدو ةهلنع لح تح تاكو ابه ةتارمرشع
 ثاكو لفط ثب اهل طاص لخر ليز وس ] عب ف تاكو
 ايكتعوتس ين اميل! لاقو ةضيفل اهبّكئان ةلجعمل
 موب نم لب يخمد دلاول | راب تاء ور بكي يحبئبال
 لص اريت تاك انلأ نوسصنخت :كوليمب اًمرالحرنا
 رديصلاحاتخم ومان يت اهللاق وهن ماه امّسام
 هل لام كيطعاو ظقيتس ىحيلهماك وسارعتخ

 ئكبو لهتال تى اهمل لاَىَم ىلا يطعاوكابإظفؤب |
 هل لاقف هبَسْسي تح نرظنإ و قالا ةرشع كجدر|
 تلجتو كان تطّقيا نإ ىالا ةرشع دكسع طحاا) عيابلا
 ترخشانااخلا نبريشع كود زاان او لامع دّفنل ا تجتلا
 دعب بالا تامو هابا ل يجرلظقوبرل و يرام ههابتن |

 تراص يح ة ضيؤلا يت لكذ دعب ةلجعلا تينصودلذ
 هسكتد اكيح ههرمساو قبل ]| ئسح) نم كداكو انا وع

 نم عبس رين تاك ابيت ؤصواهنسمل بهذ | يحش
 مالك لمللا مكي ن امبالا بكامل اهار نملك

 .سزر ورع لجو ائلئم ايو اشتق صن ماما
 ١ هررظيعيبلطتحاو ئلطنا عبص ا |ًداَئاْسَلُت هم١
 © هريثد ىلاعت هللا اَثن اميهحس و ىوسلاوب كاك
 هتاف ءئلثممإ طعحبو هيلث لكاوو هئلُجب ف دصتييل
 هلل| ابعدوتس | ةليج لكس و كإبا إاموي هماهل

 ليعامساو مهاب املا عدام قلطن انا دك ةضيك

 »و

 "بي



 0 برد 0
 عا اقداهب عاصف يعزن اها ةضينلا قاف
 دو فا ىساو لبع امساو مهي]رب اهل اب كيلع
 ١ : ىمبغف هي دي نيب تماق يأ ست تلبق اك
 ل اتددنإ تذ اب ةرخبل !تاكتناه دونا ىنع
 00 لص ديدف اعرايب اللا وبا هاو
 تلي ف وماتمرل يما ت/ئئل١ لاك ثوهأ|
 للمالية > |تلاغُم [!قنعيدتخ تلاق نآلو
 رول تانك ها و اع ررصت بناه تركو
 كولا قلطنمو لسا م عطتتيب نإ بجلا ترما
 هلئاوؤع هليقكس اناهب يفلاراصتر اصن كترذ اود
 عاراجب ب )ىنئلا اهب الانف عا عارةريوصُوو ىسيلبا
 , اوت نم ذخائ يله) يلا تحتَس ثكتش اوقسلا ةانعإد ص
 ل يو ا ةيشلاط تكلي

 دذعصو ىادعد ىضئ الدم د ىن

 يحل انييخيتكو كنرذ ةرقب يلع يلم تاجير 0

 / ةسااكممكايداندل# لك 1

 ةرثع ليطعا اي ىلا دف ثرإو تيعل
 ١ اميز كاذب نع مايمل ماا يقتلا تمام

 كدلزك



لاا كاعد 7
 

هءسل ادلع راك نتا علما
 : 

دقام بكر تالم] ىئسلتخاهزرز 'ء
 د 

زساولا توعداملو موا :ء
 يعزتناذكاماجمه

اب يو كيلا ثددرو هدي نم
 ماد ااوبابف م

عبت قوس لاهي قدم ابيب ان يخل
 ض

 بتم سب هلالاتف ميل)اكلكورلا ١
او_ريث اند ةخالع لاق ]

101 يدا ءطوشس
 ١ 

اخت الوجل اندةنئسكلمل١كل لات
 :لاتتفكمار و

باله حارما "جوبا 0
 

 ١  1/0تالا قاد 0

 ظ 0 اا ا يي
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 | عٍفلا اذاهرم مويا عن

ذلا تاهل اقف كلذب اهربخآت هفابلإ
 هلع كنت اب ي



 0 انممات)هل ]خف كانا[ د ان وويل مد | يب ةروص
 هال

0 
 هلننكأ ن ها يسجد ملل يم اعومس|لينق لباسا

0 30 
 هو همر 3 هنن

 حتي هيح) بناةلنق مرطح لاؤو هلتاق اتت اهمعبا اش تاو ما
 7 1 ]5 لأ رق وم ءام دلت اما هتضا
 لاكم ال نئيدهاقلا لبق 3 كانهماقلاف

 0 .ىيعضو :زمس) يبل 3
 ايا يع 1و يسوع هوت ا

 جيل سخر : ذا طبس باريلار جو طمس
 هليتما شل تاعلاهلتف ند يبس تب ل اىهْيَح

 ع ينشأ املط هيلع هيرع ديرو ةيهد > و تىىاق
 لا بو ءاالا هيلجي سمت :ىميلا ادا بفبسسائلا
 | هذل] وعدن
 1م كاين تاما درس مدي



 تحكم اثب يزهتس يا: نهان ديت ا|ول م

 يرجع تمانع ليتقلارعإ نعدلات ظ

 ب | ئلهاب تن وكإ ن) هنل ابذوعإ يسوم
 نيلهاجلا نم[ قو ينمو انكي ةهتن[) نم
 هوعصوتساولا زامع لاو ل [قذو يع باو اد
 اهرح ذخاهوى دحام ةرخبلا تلترمهل ىصويخح
 يا ثولعؤب اوداكامواهوح ْنَم اعت هللا ل اج
 اجب ضف اهني مهتالتحا وم هز رطتعاة ىلشن نم
 هجادو اوايحزئلامائناهنم ضعس ليتل |

 تامو طئسرغ ثالث ىنلتتلاك وام د بففتنت

 لكي دلنحررعتنالذ 1 ف التذالا م ذي اب
 معلا يف تالا نع يطق ماهر

 ١ ةعجدوارزدكولا يدويافالتخا مهل امش |ىأع .
 ةرظ ' اعني ظ

 مو ندلا عت . ذ طابنتسا ىالاتخا أما

 عفت ىحإ رايطظإو ةددائنإ لبس يعمي لعل لها
 دقو ةرهالظ ةلببضفؤو هب نيوفأ لب هع ئئرزره

 د ٍلعتال/لا ةباكمملا هع نهري | عمتإ

م دما التخالا ثا تنام و
 فقوئتل جبس م و

 ”هففتإ_ نيح راوخلل يريشاوكت ولا نهود بولتلا
 اوضح لو رصرمإ نه بو نفعل نم مرضت اوبت
 ومع ىم ل1 ىلا كو

 .6 ةومل َن دقة نوم

 لمت نم راسو هيلع هلا ايا ضْردرَإ م هل يضعن و

 ب



 ع

 2. طصميلعلاول ليكم: نمولاوشلا قات لام
 تايضعو وه ورمل | دوص رد بضع ماسنو هثلإ

 ظ تأكاموب ثم ا لب_جج وعنا شلع ميت
 دبا لاكي ءا نم وذل | اوي رابل جر لاغف هسماغحا ظ
 لاجوهرْطل هن وكنشد و هب ويسبل سات انلا تاكو نو اذح

  رخاماكو 0 قم ملاسكوي1 لاق ف ى:ئنمرحا
 كا .,نىبإ لاذ
 ا خب 007 ا سسااقفاساح ثا عرئالا هيلإ هاك يلع لوم دق ةدلاذنإ

 1 وردد ةرخخ موطتس | ) و بج ولم هد تلك 2
 3 مهما سوح هك تم يذلا كلهم افو د
 5 ع قيم ىلدع 2 سا ذاورمهب ايبا يعم هئالتتحاو 3 ه1

 قمطتساام [قتاؤرمإبمكترما اذ إذ هوينتجاو د. ف
 مالسالاب ابواب رملل ايأنبضيرنال يو هشبلد كد ياه عجن

 يع كاي ع ىرن [ىلص ديو يصد وائنُد "' 1
 0 ثروبشملا بم ويلاكيا امل لاقخطي احا و منع يرش ل انف لمع هدل | ىبع :انهعاو ازرب امعي
 ظ ينثاطياخلااذهلرمريبانلاد بيا بيا رشلاو
 ظ ف الملا ثور عش ل ازجوف اجي والازسك ]وك

 دانا لمار ضال اوت 0

3 1 1 ْ 0 

 هد

 ل اساسا . 2 ع

 ام 1 هي“ .- :ابنجي 2 _ 21 2 2ك ع 7 جب

 5 ا لا : .: ا حا ,
 را اور م

1 

 ا ب -

 شوو 000 1 ومما دعس
 ١ نو

 ثيادزؤن ب ا هني د تمن |

 هق أ :



 ياعورشبو هرعَش هنئازيزخ تالت جنمووبم

حيل انشلا ف ضايع دال اهو بص ظ
 ي

 ةع ين التو اخالث ةئاووتلملا ثنا رع نوع

يقوم ف تئقو يا لغتنا رمللا .
 ف اليءاثالتاذه 

 ةثلاثلاو ير نع ةيماشلاو قع نعد اوم مقو
 نمل نيئالثلا تبهر ف/بمراب تؤوش ]او يما ع

 مولا ىلخ نم يفع وركن | سؤلتمل ا ب /(ييد يد

 تافوعب نقد نأ ترخغدنل يفالحو بر عو دوج او
 ىو ع ةيزئنمخع وم اع ئلاب تافرغكشحا نال

 نبوبس اهتم بهو ف ةجج ياه جهدا ىكوملا ثبإ
 نيدشارلا اهلشلال ةحب ساو زلسو هيلع للا ياص يعل
 ١ قابلا ةوحاؤلا بهو هيبال ئيئنالاو مال ةّئنالّجو

 نم ئناههب فتهميلع رويل عا ىو نملكل
 انقلخنغمانيلع | جتنا ىف ول! ثباإي تسلا ةياوز
 أنبهو ةنخمل تبهيو نس كلل الجو فزعيؤاتهسلا

 اهافدس نيج لاق هنا اننا همعو بخ ئيبس هل
 ثاكمانمل ! قت تيار يعمب تب ةقرع يل! تبه د

 . ٠ هيج اصاععتحا يدا امن 1نمالروم دك ئكلت
 تيب جمل يردتا لاَعَو كمل لامي هنلا دتعأب

  يعداعزودهبن اذامسلاي اانا غعتراؤم

 ل لاو



 يانا توكاتياف ةتس ليقاذا ينضت يتقن
 ظ ني رس محم ١ دمع ترصو:تائؤوغ نه د تضئا
 ! لبق نمر ملعو الخلا ة فك فر كتفلا
 3 ا رن نق تاصحشلا داعم وتلا
 1 00 يالا ةلاقفلا جانت

 أ .. 6852 <

 | 0 وول موا رعو
 ش ا 50 ا

 1 3 اد اموت اق تولتنت
 ٍ *لاتم يبس اي تيلع هيلع رمااسلا ةتلتها فمإلا

 هقاددل اون: يمهل لاق يقي ل: ااا
 1 انهاه تائرعب افذاو تنكو تى ب الثو انح 0
 0 1 0 و

 ظ 2س يردن جم ةكادرلا
 ينم يخبل !نحو ةحلدز 1م هيا

 ةمايطلا ا وو الا كلت تف ىخ|
 جصنر بتتلا يري طنوس انلامو تماقدق

: 

 الا اع معسطيزصلا 1 اؤملا
 ١ ىد انل سا

 : : مج اك 0 ا لا
 ] اخ هلعافلاضددبو ةبدابلارحرتطعا اذ

 . ثتهنناف

” 



تمرر يتمكن تزلشو تيس
 كلذ بارق 

لجت وب برم ىلا نجا ذصريتول ف كتاوت
 ا

 : رد تددمت لتيمادمق هنلانم ىلشُم
 ثاعب هئمحش بيبلاراز و رعد نوو 0

للا ير اراو تايئعس ل اك هشيبب لهر ئم
 ينحّبوت

لا ةمسر هيلع عيشلا ل اقعد ةئازم
 يح جب | اناوا

وع ةجح توعبسو هن الئ فكر
 

حر نيمدنعنل | ضعب تاكا كيابل مبينا
 بب

 / تمزوك دا كل ٌيدسل

 محم عودا هلي 0 تذحاف ا

ا اي دا علا
 

 ظ 1 7

 جنا اممويلاد ةارعت ان
 عْف ولو

 يقر انيد ةيامفمملا تح تحرطف يلق بمالك
 ييتس ان لتي يل ايدوع تلو انهر زر او

 كتسكرمئناىهننا ترزت كجو ول عربن ائىل | هددها

 ةنسا كلت نت جوزحلا ةوالح يلف نش هدنا عزنو
 ةاغلل حر 2 راع لال

 ع جولات هلو هلتللو ا
 لو يلعت ل

 4 رقع

 يلا كيب اد ةليللا كلت تش اكايأج جز د نام



 بيل ناقلات مانملا نق : و ميلع مر |

 | و اومرلم تثعا لامك لسانل |ةيئهتل
 اك روصو قلخت لحي زعمددا تلا انيعنم
 كنس ننإ تيس ث انماعزكُو دلع جوس
 0 تكلل اربع يكسو 6 اباكملا هذه و كيكو سو ال

 كرابملا نب هلل ادبعاناكبابملا تب نع تاّمع َُك ٍإ

 ةسل ابحت ارهاب اذ انجلاديريوهم: ةةوكلازخد
 ةديماهل هس يب عفو ةطن ىئنت ةملد_ره ف
 2 تلافةحوبؤم ١ ةتيم هزه هزه ايلاقك ئدزع
 ظ ميحد انالاقك يل ابعو ايلك[ت ادب س) ان [ 3 ةتببم
 لورمتاا ذهاب تلات دليلا هذه ْي تاو ةديملا
 امل زخم فرفتدا يل !مالكلا اعجاب زم مدر
 د ايزو ةوسآو ةَوْعُن هب هبلعالوب ءىم له تئرضن اركد
 هد ىيضو لخبلا نع لزنو تْضْعَم بابلاقرطو احو
 ٌنمهيلع اهو لذبلا| ده خزمل لائرْون كيبلالحاد
 ا عجر فحم اقام كلدازلاو ةح م
 .مضحب هل ل اتم ةنسلا تدي املا 21 موق

 2 |نوبه اذ نكو يفحُن ركزو مل هدد | تاحيس أب ظ

 لاقو اؤلوصومب يقدس مكارحا هل لاقد تافرع

 هلل ولو غنام يردااللامكاذكي وشتم ل !رحاول
 همانمُو هيئاَقا'ةليللا ناكا ف ماعلا جامل انا انما
 لجو نع هدأ ن اكد ابملا تب /ودد) دبعأب هل بفك
 . كن وص يلع اكمشمب هد اع لكن ةرص لقد ل الح

2 



عامجن نر كو يرتوي نب امهرتذ
 ظ حب نا ةن

 ظ تاذمل تصر تراعي نامعد ون :

دلولاعجرتم هلئابجئمجت يل | | هرلو كك ةحاحموب ١
 

لع ثلخ لاق فب اي كلام هلل انف يلستأ ظ
 مدنعوانراجي

 يلا يامل لاةور لات اضن

 بلا يت ايحلا لاير ايلا يكب 0

ام ى هي تعنت ا تيعوام انلكاوةتيم
 الخ ال

 أل بهات تن اذه لشم كر اوج ونامل

 دب هامل! هاطعاو هيرب يلا عجرم :

مل انمييرصم ا ثوهاوذ يار ةذرع ةزع ظ
 وع

 احزلاا ذهيزم تونا اذ اب ديب الياف ناك تاير

جرملا مهم جامد انك مش لاف فئذول | يلع
 نع ئلثمل ل

 فول | لهإ هلفدل !بهوت ةتممدا فئوكىلا

يم ىب نلأسب لج, لق وهف د فئىمنوماوذل 52
 فش

 كلذب هرثسو هبلع و هيرع يح هرع تدعو

 0 | ع انالا ب ىشسربزم يف هركذ يس
 ظ لسماخلا ياط داو ع يول الار 0

 ركاص 0 وعل

 هيلعددنا يصدأ لوس سلا لافت سابع نب نع

 ١ م ئملا ماعلزكُ سايلا عمرا قتلي لسو
 نيو هبحاص سار امزض لكس كلاعذ

 ه ”ه نع تاق



 يبحلا يوببال ههلااّشن ام ىبا ميل تاياكل د ئود نم
 0 شمام هدذاالا كسلا يرمي الينا اكن ام ند مل هقثاال

 الول وحال هدشااًس ام ىت]نمك ةييخننم تاكام هدد |
 مي اياعلا ةدابن نى ايار | دج يع هللابالا ةزن
 كب لب ئسحلا هيد ةالئبعض ثيبوحلا اذه دامسإو

 0 كسجدما قرط ْ
 00 تابعئبلاو

 ١ نهي نوجا ئ با هحوح|و ىيحصوفتو
 نى ١ اك داو لاله نبا يدهم ندر نعراع
 فود ان مالا ءامهدمالت هوب ]د يق ابيلاةديعنمام

 . رغغلاو اع تاطا ]ون اطيلا ف نرسل اىكقئلاف

 انكاهضنملا نم درج ندد بيك دي ع نا
 ياعذاف بكربن اكالك اذه اجلب هيلج راع
 نبا ميعس ل افو يرروجلا نب بجزحا هلكت اكس
 ثيرحل اليو يداتعلا ةيرابتس امة جج ئيعبم جملاس
 كلاذوسرلات لا الع دنا صد ةرد ره ىنآلع
 فمئاقملا نعو زيه يا ييط هزلان البو لع هقئاليع
 0 الح صو لكريعو ثوبهل او تئاكئأل/ان ع سس ردّئهو

 بيطوا ضايع ىحاتلاه اذ امكئلطملا لامكل | نع
 1 م ثيئراملا زرع امسالاذتلمانئلا
 هكلالجلا هب دارو ىلطيف تائالطا ءل بيطلا نارك

 [ دل نميكل تن اطام | يمكن اف يل اهن رلوذت تثيبحلا ةوتك ليج اوبو بيطلاوت بنما كوتيساللق فاقت ملون
 ذل ل اىهو لال 4 |ئم حيجلا هب داب قلطب و

 0 ع 0 8



 حرخ | يننلا هل!ةئيي رميح نمت يلاهت هلت يف امك
 اءاكيه ان لوقو ىف نىلا م تتاببطلاو ه حل امعل

 - ىبساتلا و اب نق نإ يلع ايييطال الح ضرالا ياميه
 هاطلا ٍنعمب نايف ىيكاتلا !ل صال ه يذل | ظ

 |وهمبنك يافتملودرهاطت | يومل هدو سو نمو
 لوديامحت بلل |هبد .اونوو قلطي واييطا ديوص
 قلطيو مب ىثدذإم ةئابن حرج بيطل |دلبلاو لاَ
 دئصد هيلايف امن هل رف امكن ملا هي اردو
 ايل/ ملا الت ١ةدابرْ سوهو سحلا ي|بيطل امكلإ

 هلل بيعالاع ملوكو كل الو سس ١ ثاو هدنإ

 هد دارنو ذد ايزتلا يصو ةئسحيا| ةبطزؤهكالكم

 هللا تاكام يل ات هلزف ف امكنمول |قلطي و
 فييمج ينح هيلع ْيُد | اماه نضئمول / سذيل
 ركززلربق 4 ١> الام دارو كلطبو بيطل ا نم ثيشملا

 هوي اربو ف ذونرح امهني يبل ياةبيط: ليلو بيطموباذعه ظ

 2 | يااهره باط ميل وفك ك زوما ةبد اردت قلطب د
 4 كرو كلا جس نبال |خداشلال اك
 ظ دو ئيظنلا 900 كثيداحلا ةصصمل

١ 
 إ
١ 

| 
| 



 ادكتداًميحضنب روح زملا كربلا نالاشيا عونممم

 ياايبطالا ل غد الوب وش ظانحلا نم عجيب
 22 >تادملا نم اصناخ ْت اكامإلا لايعالا نم لال
 تالايالحتاكامالا لاومالا نمالو بهل اوابرلاك
 هيل !ببزعيدالك ئيرتنكآ و جوملا نمضبب ببيطظخل
 ىهوزنمم لا كلُ يي ورساب اب ىلإ فامتو ىراكجس
 بلاش دام امكزاوهالار ايكو لاعالا فض الخالا
 كاقع اجلاصالع لهبلف براقناوحرب ت اكيبنع

 

 اهارخل ام بشان هو احابص نييبرا لمع هدلأ
 ! جرفد تقف مسو هنمل بدم هب ف درغد ناو

 نيعبرال الك الكا نمىراندا يف هليلد تاك
 ةركملا عبب انين يرجاو هيلق هدن اسود احابص

 ناكلح نم ءل ابع ي يحس نمو هانا :

 ' ' تادابحلا عيمحّيع طر صالخال/ءصخامام مل
 . يلابتلا المع يلع ثع ايلا ثيوككث ايركذو
 يك ايلعثعابل/ثت اكن اؤ:نونرعاماختب اوهدنا
 أما ةييمعه لد م د ابعث ولكالك اير دل ضلع نم

 ةدابيىلا كلن الع ثم ايلا ن اك[ ذ !١ ردا سو اردك

 لهل | كنةل د وذل ثيحي هذجو يوي .دل ( فمزعلا
 ثع اي ناكفاف ئيذع ابن عومجي ةدابعل | عقواولف
 | مكح ا يدعالامتلاب فم اب اسوا يوفااينولا



2 2 

 نم ثرحلا تائيلا!ذه ةمب/ دنع ليلا ل طنان وا
 ث اكولذ تكرْشو ءنكه يوي هيك كرش ا العز ع
 لهل ا كلذ لاطب اب ىس اما مكن يوما ببدل | تعاب

 هئلاخو هانئم ياموم .قتم ا ثب رك اباكسمتم

 ثكعاب دوقنولاماو ل هلا ةوكمناول اثد يوميا
 لهلا نر يايردل | ثع اي ضرع لقلب ولا
 . همس جنم ثيبرح ا قع يزنا ةدعملاب يل واوهك
 1كدعنا/وزيبل اليا هلل ١ لاق كيبل لانة م ارحإ ام
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 رمع نعدها عرتحاو كبلع دودزمزإجو

 مهاد د ٍةرئوباب ف يزيد | نم امزنع هذلإ م س

 ظ مد ادام ةالص هل لح وزع هدب ! لبكي جا هارح ئم

 ىل

 حاز هلوهب لس و هيلع ووذ | يلص ةنيم هتممس نأ

 الام عهخئم بابح نب و ةمد رخ نب ومرمحاخأا
 تاكورجا هيك هل ىلم ل هب ف رص متم ارح ىم

 نهال ام بسكن م ين اوبطلا جرحاو هبلع دسارئم ١

 ا ا يصلح هيام

 . لطداض اك ذ ناكه مح سا[ صو و ونعم قنئداف مارحت
 عوممم الردارح اب ةق دس هكلا لقي امد او هيلع
 .هنوك مرل ليقو لذ يؤل | لكم هدوكك هيق فرهنلا نم

 لاعم وهيو ةدحاو ميج نم هنع ايهم هن | سوم م ظ
 رمح دوصتل اوهاد سيساتو ةيطقن ةلسح لا هذعدو
 علا بيطوعو ثيددلا اذه قابس ىم تاذلاب

 عرحام ىوس محمي هحاب اواعيمجلصرالا ين ام ةدابعل | اولخامل )اعتمدت ا 'إو ابلاعاعدلا ةباجالمنلتسملا ٠



 ف جراب نمرشت تانمرل اعيا نينمول ارهإ

 نيا اهيدم |ءد ره | اهب بوجحولل رمالاو بيلثتل |
 ظ لا بوجوب ب ايه اطخلا ف مي 0 6 ل

 مههاتاه ال اوكي |لص ت
 اا 1101 ا اضحإ ىلع ليلول |
 كو الع هيل بضحايا تل
 ١ ضور يق ةْبِب ابهرلط در ىو دق عش مهل
 ًارستت لامعالا اس يلع الحلا كادت .اصارلمعاو

 .لاتو قزرلاب عافت الادجبالا هلل جا

 هثرام تايسط ئماولك ا ونم )ثدل !اههدأ (ب

 3 نه لا ازالهلا يعي بيط عجوم و مكانعمت ي »ط

 ,ىسمهدلتمل او هلكال هبيط عرس نال ةموبشلا ٍ

 ةسهاإددو ءلك[ي ع زاب و ورع ىمهمحطلا ذب وذ و

 ٠ منسم داب | ةلتسلا بيطلا جف اعلا وقر ؛ ةرصو
 | 0 رق لبق اما يرغم اهعدلجلا

 3 0 ندم اك صح رتغ تامر ان سل
 001 تاما ها هس تالا لك معلا
 تندرج نك دوس ند حرح او ياما 10 ماع

 اصيح كيننا ككايااموب لاك هتازب ئلادبع٠

 ظ ا د وول ضعت هلل افك يوت اس دعو

 ةزرام ن أببط نماولك ب انحيئ] ويب يلاقد هسا |
 30 هبه ذموعيأ هب دبه ذ تاره دن اهبه رمعلا و

 مامحلا بيبطدي دنربالو بسكلا بيطلا زيرب اهنا
 رئساو



 ةجالا هزم فر مالاو ادهي زج ء ضن يفق ّسرلا درست او
 ةع اجو الولا يلع ئرّن اولامك دوج وللواةحابالل
 هدلا يضر ةردرهوب١لاق ىيصلا ةؤماومي بدنلل وا
 درت | ماسو هيلع هللا ياصيجبلا ىارؤت هنع
 مك اسي يّدلا ةدالركذل اب رصنح لول | ر كو 3 ىبح
 دل ذك ةارملائال/ و ابلاع لبولطل ا دردبل ازسل |
 ةدايزو دايجو ج نم ناعاطلا هوجو ترطسأ ينس
 ركذ وومل|د وبحو نمل د ويع ورجحر هلصو هيض
 نالوا هس هد |ا ديون رجع ثعّسا ءاوذ ا مصعب
 . لكوالاو هبهال |نانولمال ابل اع جن سوك م ا ئيرحصلا
 كال لج وص بصن ل كزولا ليطر مل وو مقل ١
 مع ةركنلا هلوبمب ىررلا سمج لاو ةيشجميكلا
 نعمل نم | نمت ر ما دغلاو هنل | همحسمل ىو دج

 بيطلا لاف ييييجتالل ىئارخ تببطمت تيببل | ماهن
 ٌمئر ميو هيلع هللا ص هنل|ل ويراثدل يكحعلو
 ىشلاهرخايلا ليطبوبح او | دّسالاب لجرلا

 ئهرلاو يرشلا و للاب هرميع دعبل ىشلادبلتم يا ٠
 مهعيا رمنإ بهن باي نماثعع لجرلا ثعس و
 ةداشإ_يو هي ديدمب هدسجةننبو هعجور املا
 . رابظإ نم ميدام اعدل ين عورشتسم ند ربل | فى اا
 هبه زهلاةيسرازفالا وه راكنالاو ل ذل اراعتم
 تيطعشما اذ | اهج دين حوزن ببرعلا تال و سانمالاو
 يدي نب هعجؤل كلوب ري دح يادلاممالا



 .عنمبف زكذ كولكمل | لاوس ةداملا ثالو امظعل [مظع|
 2١ دة دوغعللا هبس يعادملا تاكئ هد هل اسامه دب ْئ
 © قاررالا ركام ال |ةمج نإ !سوصملا
 هر ا اهتالاروصمو ئيالخ ار ارس 0

  ةئاوايربحلاو لالجلا نموعرملؤئصو نموهاحي
 3 1 ا الاورئلاب دوحوماح قو
 2 ركالالوف 0 - اكرم نمو

 2 -مرال/ل يووأبرف مدنا صجدملودال دال ا وهو
 خنسو مزمدميهوامنماوغلكاشالاث اللضفا
 ذتختالىقو ةيزهامسلا يت تايصعلا مدعو
 ' رتوايازملوصنلا يف ثوجترتةدالةيلضفالا
 ٍقفع داو ىبلداو يوحي م دال ع فوامب سخني
 . تراب لبادل !جاتياملا ناخد كنملمفلا
 ىوصحوم «يجطمو | دكيسج ترارإ نك قطعإ

 . هةكورو باص 0 لازلاركو
 7 دعب م ارم اب يذو هل زؤرحذ و رج !طءاد ة> طدنس

0 

 !يهيبرتلل املو ديك االل امم ارك عطس هلو
 ماديطمو هلوديراش افا مكو |غصةلاحاورسا

 هرئص )اخف مار ا, يذئعو هل وجد و ووكلاحيلا
 باهتس كان اولا بيْيزنالْث | ىلعلاداذعت

 هتعص هزه نمل باجتس تيا نمو نبكت يا ([.]
 ومهم



 ايماوربةيضاقلاةرزخل | يلع مح ايف ز جل امدلاك
 :ءاامنالابال/لبقهذلا يلعبم دارس كلذو 0

 ه6 ى ىف

 يعد باتكلا نم ُمعددنعيزلابابساتنوصم

 : 1 ع داما عرش اهيلبخ نم عرس
 ثرلبأل 5 !اورحافئلل عز وطول امكدساف ضرع
 ثاو ضرذ نع مب لغتشيالث اورابتخالاهجو لع
 بلغ | هدنعةب اجال ا توعتت ناو منجاحمظ وتنال
 ظ انإ لجو زعمدل |دوجير بهو قال ىلا د . ويل | نم
 _ةباجالار خانت نس, ثيضنال داو ى يد بع نظ درع
 ريو ص تسمم يا ل تت دقي

  لييخا عمرتا بدردم لو هرجع هخل | اعد اوعدب
 ماالكحن كاحمنال هل ظذل ىلا ةمهل | فاضناو|هأعمب
 تايطاَيمل اف ةاسإدعب امع رخال او لباسال هرجع



 يئاسحلا هيامس اباوع دب داو هرم عامجت حرصي الذ
 كارب «تاهخملاّىل اخايثافح ثاكةداواهوع ثود

 تا ولعن ام ا ا امد هفلجدال

 ا ىيتادأو قة الا وألا هلها

 م ا اةيسوم دنا داسقمهال : 5
 ] اولي إيلامفىل ات هدلاىل |عرطتس لح

 كتموب مجراانا هل ذاتضاب يضخ يد نجاح 5
 2. ٠ هيبحاساالو نزع دنع هبلقو م هلو نوعرب يكل 3
 ولد يسومكح نو ىويعرنع هبلقو كوعجي نمل أوك 3
 000 مينا ولا مطعن فا َ

 ىملاةذخا هد ديت 4ع -
 00 د الجر عَمصالا ءمس ثيرل 1-2

 1 ورمل اَغَك هوعرتريك ذئهمل ٌلاَمُم ماكاو او وجل
 ىلا 1 اجالرر | اذ ئجنسم
 لعخف ما »ا تالادلالبلاا ذابت كابا ب اذ
 لاكي اذا حالصلا يركن نحلل بيتس ف

 0 مّهِجاو خرفتلا وس

 ميولق ناللاق انا اوف الف (وعدحاتلام تاجا

 ١ ةهفحاودؤملل 0اس اال ايلخإ راسو تنام
 1 ا اغلاع

 و ظ



 50- جيطرق شل لاو متن 00
 ا ود ويملك هلل | عد

 1 ترص ثنا قلت

 0 الل لع تحتل تا

 تومل | نإ ملك و نمائلاو اهنماون اونخفلا ل5 قل
 1اس مح

 شاولاو متويع ميسو س انلابونيي
 هنلااطع نب لاق ح هج اووبنحت 0

 . انابسا ءاواتيف ا وجو :يفجاو انأكس او اطورتس اع 7 '
 3 ءتحفجاقفإو ثاو يرق فاكر تام تافاثاقواع

 ء ا
 روسح هتاكراؤز كت امتا ا 9

 لسنا هه هما باي | هنيضلح 7

 زلت نحو 200 )1
 لاق لاق اهينعمدنا ص مرسابع نب ادي عم ©
 3 زال تاوعد يضل سو هيلع مدئا فص هدل) لوصد ؟

 . جري يح يزاغل] ة وعدو ىؤصي يذح حاملا ةوعد

 ين تح زمي ملا ة وعدو صنني يتحمواظلا ةوعدم
0 1 

 و دملولانب | روكينب هنل) دمع ني
 00 ماد رخل ا يحملا هدأت

 ْ يوصل ب دف ]عش املإو



 يصلي بولطملابئاعسالا يف ةرصحخ تسل ةباجالا

 هللا ياصرل ود ف ةروكنملا .ةّتالكلا نمدحاولوصح ظ
 3 ام تال نيب تاكهي /اوع دب عاد نما ىو ةيلع

 ظ ل جات ا

 | هئنعوكرب و ل نا هيجل د كرام ةتراع تأ
 : يلا تي داحالادح وه ود لكم وسلام

 0 يسيل ا ولع فل نعرشع ىداجل اكمل

 فالك ؤصتلا يف ةنِب دمل ايدل و درسلاو + 12 علو طيف تاع ودت كس ينل! ءامب اةكااص
 سو نلعمزلا| اصل !ل وصد هل تؤ 1 هعرجترلا نم

0 

 اوبيمجباملاةهنااربلا فتحعم تانب تامشو
 اذه 000 سو هيل عمدت ١ياصمدلا

 | هو هتك نم بحاو يف دامهللا ل ووبوهو

 م دلو ىيسلق يضيحا نم
 0 ”تيئان ةبحاإلا ل 0 اوهبحا ق١ -

 ةكيراحلا تبا ةغع + بور مج جا 3

 ظ ' | ةالص نموكحبا سا ييعسلا ظ

1 

 "ادي 3 ا "1 هو 1 1

 0 : هحعمعلب ل هبدج ويلا ينعمب هل



ذلاب هيبشاناو لوقيوهو ظ
 ملسو هيلع هدا يله ي

بو ىلعي [هيبش رب
ديعس نعو كىف

 ظ ب

ضولا درع
نقلا فا 

 حمس 

هف رب نا طوع
أو فال رشدع 

 نسحلا قصت 

ا نعو هيلا اهب تعش
ئادنحم هللا ىضر ىل

 ه

ا نا بقزر نم يسال ىالأق : ْ
 نم ارملو انم

 "جملا نم رم نيرتدعو اسس ينَه هيب ىلا

اعت بيانجلا تنايكهيس دوي .:[ميلا |
 ظ هيدي نيب د

 . فاو اله لام هدب مسا قوتيشت م هلام قم حجو ظ

س مبوالعن ىلمعيل ىاكد را يح
 كو حا ك

 ظ ن.ةاًعلطم باطقالا لوا سايعلا يب : 7

 - مهمم نايك هئا هعدط اون نمو يلع ثب ظ 7

عم) و ةعمابد | ١وفاضتساو رج 1
 روهه

 ساي هينا الا يحز ةامنإ ةياهجس هور ظ

 قالطم هنا ئسحلا حوزنالي داني ايدانم ظ

 3 1 وا ةجوزت لاوؤالا دح | نتاج



 0 ظ دفق اوربي يهرالا اوما قلط امو قلط هركأمو
 اما درب كلت يدا باب
 ريدم قياعم بهمس تلف
 ىلا اذكري هيا ايما ف نسا

 عسب ب َناَعبط قف و نيسسلا
 | ناك ينك هيباهاجلا :جاندكملذ ةنجن ا ظ . سم نأهسا ن ١ ١و نسسللا تاميلس ب ىع
 ْ ٍ 100 9 صو هلال

 ظ اهئ ارم مسن نا الات امملا '
 ْ وت 0 21 مضن اوبيشمو تاحتقلا



 ملغم ناص يطعم هم لياقنا بي 2

 كاورمهللا» الوم يلع مالوم ةنكرتمارو

 اابا ىكتو «اداع نم داع الإ

 1 هب 70

 الم فادي

 ظ هنبا ياهو 29 دازنلا < الع دي داس ان بازناباو

 .ةئولو يا نوكَسُي نياك امين[ تع
 8 ةرئرظسو هيلع هدزايلَص ةدقةؤوسرز :

 هاكر ةيلع هلابقإو دب .ةحرفو «هرورسلهوبش
 هادناكهئالو ا همتتو ةتئبورل حانون حرلا بط

 كووم تنوههو ناحيرلا ةجبإ ةلطادخلر
 مير بلع هدب لص لاف دفو ةيييزولا بيل

 <نم يانن اجي :امه فيبجلا هينا قو ةنف

 ىبنملا قر نسا نا يبيحلا ثواب . للا

 كما بطني لسو هيلع نا اص هدسإ لوح ظ
 من دهرا هيلعوأةرس ىساملا ىلع لعب لعدو

 ةولصب تاهديرلعلو دبس اذه نا قالا

 هلك نكت فيهلسم ا نم نيله نيو شب
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 وا هتعاس يعد وبا قارن ظ

 ىلإ نم مهيوافلا نيعبرا“

َ 5 و حسد ةقاللا
 ها 



 كرتو ةيلن مج ةكلصملا ثإ يارد 3

 امو نفحو ةسالا حالص بلطو رولا 0

 مليا وبدي ةيؤاغخ لا لسراق يبماسملا
 بلبأل نا طوتن ىلع هذع هل كزتبو هلوسالا
 قارعلاو ةني دم او تن| لا لها نم ادحا
 إو نوكي ناو هيبازعاب بذاك أهم يب
 ظ لاا نبي ىم هيلي ن از < دعب تدعم الا

 باجاو ةيوامن حوفن هئتجاح هنم قذر ظ

 رعجاردم وغم ياراامي هع داَعْدَلا ا 'هناالا هكدا
 لع يبا كا فاهبواعسوبلابتي ريو ءاذإ

 كب لهس ب ههف و 0 0500

 2 0 هزت خجل 9
 ام واخص يزل كعبمالو داو ش

 1 هيو
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 ١ ' ةنرواعم ملك دكق مزق اون زوكت رملا دومالا نم
 اولمفواعروب هيلامع ١ حلا رملسو هد حنات
 م اعوماعدا ل ريو يعسو 'ةئدْعلا ةرباثل افطاو ىلا
 دكه ناكذا :ةذحاو فيلم اج ال:عامجلا
 لقولوالا حاف هش جديع دال ١ ىدح|ةنس
 يور ا 0 لني نارف ب حاب

 ْ تاكيد
171 
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 رعواصي هلا هيزيبلا لتنمو م

 اا هنا مل حل وع ند . : و

 يل ا بل
 :درث داو هليازكيَو اهي نخح ككأس اال ناو كان
 0 0 ا

 اباممرمس» تفس ناو بدبكن م ةياط تقلا دعل ذا لجو ىع هدلاخب اني نعح لك

 اسم بس مص هس م جيوب سو ١ ب يدم 8
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يلع تلخد دش ريا ذه لعام نير رو
 عطنا فج 

تار البكتت دش او اسنإب دا هنئان نيل
 

 هل نمو بوب يلقن كابا الذ 66 نسمي

لا ذهل وشما كابا نا ىفتحاام هبخال اهمال
 ما

 لبق ل لفنلا ا هنع هديا هفرمند ٌءصَف ءرلا دعب ةرلا

 فل | ىيسلا د ىج نو عدوُشس كومه
 ايراد هس ا .داام ياو“

 وما هب لون : املو كوه: وكلا اهفس لَيَصَتْسي ظ

 دا ف افدادلا تم لاير ءادذ اوجزجا دان“ :

 ىف ب ودو اسوي نوهنرا هصر خدمت 6

 رلاوف ا ةلوم نسيج لوالا عبو نس نولخ 0

 ناكك عيقبلاب ند دو يح ةئس اهنا نورتو ظ

 ظ هيج هلا لون 00 لاك اهتكا ئم

 رماوفو كرا جا [ ه5 ا 00

 اؤناماو ن ذوي صلا لاغعدب هعر اضيو هل ب اءاي



 |( 0000 اننمودنر و نخ زرع 1 ااغسو 208 ردو رحب يع ام ظ

 و -ه- . هنمو لرب وود :مركذاجو دزذلا ٠ - نيو كبركعدد لوز مرتع

 ١ 2 رايلخ تح برعشع كنبل رز كب ىنا
 تعالي ويرب رسالالا هعدو اح عشنا لاك

 0 ا ل ظ

 00 ا ْ 0 سلس عريش مرا :

 020 سويا درت يا ا ظ |0007 0 مهددا 0 ظ رزملاو ب أ ظ 06 3 1 ا 3 8
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 ١ ا 3 0 .
 كثرجال ان قف ع دض نم بانر جالفلاد



 تشطصف ليارما خب هنن ئه وس تهتز اودي وسن: ظ

 ْ نشل ييطلا تيعاو اهن ايوب نع ةدنض دادس

 ا ئاقسن ريدنح 01
 همس يشر 0 ' ظ :

 مدخلا ناي ا

 ةيسيس

 1 ونبااحس هيلعو ببازلا »| ل عقال :
 لاقو هتك نم دش يعش فلخلا نع .لاصر 0

 الافق هنب ا فلخاوس , نع ريؤزلاهلانم ساونا
 لجان ريخاع م ابا ث دس تعج اف هنال

 ننحرم اعطب ئاهف ناطللا صاوخ ني نار
 هيلع اهلعناككذ دلو ارلغ ن ناطلسلا عيب :

 مامطلاكك؛ ف ' ف داولا ف ماي وون



 1 1 ميجا همك 9.0 31
 0 دوس وا

 0 نانو نمطالللل دامعالا بإب موباذ 0 ظ
 ْ تيبس ن امادالا حلم كوعتنو ص واهب دب
 ا مواد يصر الكا نع اهنعلاقن هن اباعد ضياع
 بدعي عون الالف يااا
 رام

 37 له بوف يا وهو لم 1 ابل | يعلا كب دارت و دب لبعد



 2 0 ظ

 + او للعل او حماملا بانك فنص تيب دعما ش

 نإ روح دموتم تيا ءالم لم ينسب ظ

 قدا اري هسالا هده ف نإ فانك( وهج

 . ةةج طفح نمو قنا ده لاي ند ذ هماعد ثب

 بط انا همالأك دع >ربالو مؤجل نم دج

 ننس دلز يلع م دسم فاشكلا بجاص نال
 ةنلاثلا نأ للا هليل ىدلرب امو نيئاسوعشت 0-7

 از 1

 ليم و ثبعبس وو ةنس بجر نمرئكا
 ربعاوب اذن اه ارم اماللو ين امو رهين انو هنن 5

 ٠ ةصسن <05 يكل باوجاناجرلا .
 عر نس دلو ناسا ففي كدناسش افلا

 دوت او دمهتجار لخر نيتب امو ءرثع ىنعو)
 ا 8



 ١989 0-522ه<1

 َّ 2 د دبستما لك ةعاشو الام 0

 خاسلاعو هواوي هنع لامن هسا بصر ىلع ل ضو 37

  لياضف ءلركدت كح ىسسارباسإر به'دث ن ظ
 نئح رينج ىاةلصرمااحلابهيسصحْ وفدد 0000
  نيطكلفوا هلم لاب "نا جخاف ئوملا باع فرشنا 7

 نكرد ةكموااس لوين لجو ْساَهْنو تالت تس

 ' كذح يئمزنلا لاقو ورب وافصل» نيب

 نام نوكبذ ايان هش



 1 سب

 تمل ا دك د
22-7 7 
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 : محو نسمح لوي نا هفح نال ةهملا فرح :

| 

- 

 زيلع هدا لض هيفا لوسر لاق لاق

 ء ئح نم لاقر لفنان نيجرانسلا ضحب

 كورن يمر ةردره لإ ىعرتع قاتلا
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 انيار هضعب لبمالسالا نبح لكوم سيل يعي
 يوبرأم لفمو يجويالام دون مالمالا ص عيت



 انينوكروهمضعب كادر ضيجبتلل ني اذه ىلعو
 مالا نم لمك دم هينتالام ككبو هينويام مذا اذ

 نال ذاههإلر يلع مرت كرب امم لاس ] ناييلل
 دي رهاظلا) يالاوه د١ سرطب يذلاوهمالسالا

 < ه«قرت [راشخا لعملاو كرما اهيف قاَنْب يلا
 ١ فنون عااسم ٍي||و هلعافل فاضعر ذصم

 - ادهوربلا دبع تب لاف لوا يتابع الصفواالؤف
 . رلعا هساو هلق وح هلقدرل يزر كتوم وجب نم
 مالسلإو ةالصن اهيبلع مج |ربإ روع شو رام اماو

 هينوب اهإيال) مالك لف هلع م هسالكدع نم
 هكرتاماو مالكأ ار صاخ .هتسصطر بدهن دعا دهر
 حلبا هظفلذا عممازك !نيمعاوهد هينعيالاع
  كاوميلا ةجاحلا اوعرنن الاموه هينعب الامو زجواو
 . كزهلاو بوللا نس تعاونا فاين راجع لاك ورم
 بهات بلطر اين حلا ف مسؤنلاو < ورملاب لب ام اكو

 هيوم دوعبالاهمركةوزوو تر رابتر ةسايرلاو
فولل باص هئاف يو حا عيغن هنم

 كولا ضيفدلا ثا

 0 يكالاو هلجإل قلجالاربو تيا رش وين انكيألا
جلاب ةر ورصب قلعتيام دومالانم هينعي

 جرو 
 هروعزتسبو سطع نم ةبوزيو وج نح همبشتيام

 ىكبو



 2 وت ا 02 0 . هوس ووو
 #2 نع 5 . 7 1 8 00-7

 ب 5 7 ٌ
7 > 

 ويب د د دونعلا عف ةبامم هتواو هجزو فديو
 5 رد -الجالا :يزافياك هتمالبو معو ذل

 ناوذ هيف ناجي وه هينجفالابرعشب ىسوب نثر
 كلذاناوف هب اجيال زناوه هبنميال يؤيد

 الاموهو لع 4 هينعي الامو هنؤال ةلهوم ا كان
 ةلم دوم ا مابي ىل الو هنب دب كنا ا '

 ا وبا هدوصسح ا
 دفتر هعطقت اند نع كِل | هلفلو هنا

 ”امالاعب نااما شل انو لا ةراثا كبدها او هتخا

 ةعيرارافالاب ةلعقيو ا ملَرنب نااما لكل عوالوا
 يوعيام ربو نانح ايه و يحي الام كرتر يعياملوذ
 انعالا دانسم | تلق ناف نايف امه و يئيالام لعفو

  هكرب بولطم هي يتعبالام لك و يضنقتي كءحلادملا
 لاك ي((نأك امل هن اداوجماف خرشلا اًوذ اوم نالولو

 راهن ميلا اشعال نسا عراشل اهب يختحب امبالا يتعب ال
 ناشلاب لطب الام هيئعب الام هلوود ارا ناؤا هلاكل
 :يواسف تار |ذ١ رانيد ثب كلام لاف دقو هب اتنعالا
 كارعاف كرر وانام حو كدب عاضوو َدَبلِم ع

 | هيتفي الاهئب رم ئه امالعف كينعي الاب تيلكت
 . نان رلا باسارسعبو ن دبلا ثه وبو بلقلا ىّسسفي
 كينفيال ابر لكتن ال هل لاَعْم نجر باظح اثر عاتتعوو



 ١درماالو ثسمالا الا تت

 هاه ا بروس كمر
شثالو كير يلع هملظنالو عزو

 كروماعيروا

 دعب 7 كىدحالب لحر كاعو لجوزع هثلا لوس ىف وقرأ

 هصيقنت داراو كموق ن دس ىسنت
 الفم هسسعو

 نوانع | يك ئمعيالام قوما نم رتب قدحالا

 نسمح نوك ةديبعاوب ا بودو ةحينحيإال يما
نع يلاعغت هسسا ضرع | ةسالع نم لاق هنا

 ئ نا نبرولا 

 الاه, هلختش لعب
 ؟/ناَتل ليبسو هينحب

 ا

 ىيبنعي هلام كرنب لاف كسي قثوا
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 بو رو“
 - تسسلا كاف د ةراكابراكيي لاو هيلع

 لالبو نإ لْيِف امو اببشيحا ريع ت اكهنال يلب لاق : ظ عدنان دبع تس ياعم 30 د
 معلب يذل ايلاف ”مغلا: قرب داود بقر لم) نادل

 كرو ثسوولا ف ذصو هنلار دق رابعا"
 نم عيد مل تف منا بجفل اطوحلا قف ثيم ّ
 د :. ناكني عيا قي لاق - تعصا اوبك لبد ييعي الام لوو هئامال ]دا ظ ثيوحلا قرط لضعلا نو حا بنام ترها

 د يب ب بيس سس

_: 1_1 5 ( 
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 7 ل امج بد سعب باس يا



 كانو ههحو نع بازتلا هما ندوهسه خوجلا نم قزم
 ابو )يو هيلع هنن هلع هدب ؛ دوس الف يزيل كل ابنه

 تزدينوي اينو هينعيالاهزءاكتت ملعل كير ديب ظ
 الام عيس هبوعيل مي لاس نم قلسلا ضمت مالك
 ااه ةفوخب ن انس هلا دب ناسح ومو هيبضري

 اهماصن ةن رم وصب تنرو امال كمي الامستع
 ' ينوي الامي ةيك كرت طيبع دب | ىسوب تعد
 مهاربارورضعب الق امعيرموصل ا ثب لما
 هلااَمْم [ دبعتم اوهلا ع اوبع كارد ليلقلا

 مل و اييوذا شع يسنقم تيطق بيسي, لاذ ىلاقن هدا نم تلزخما عزه تلف مب ٍْإ
 ره 11 يهب ا دع ن ابشر ايه اهنينإ أما عي اين ٠ يشرح اف هبنم ديد مهو نكو يقخاسلا» بوهلا يكسب ب ىو «نل اب ينك ئى ب( هيلدع 1 -تميتو |ناو بيب اجا هن وع د ناو ا الععا هتنلاس نا[ذاف تيبهشن ان هنع ناهن ايد لهم يرراامو ةوطنو يينعي د امي لكلا



 ظ 1 ا ياعم
 0 »+ 'ينهيسيب لاف هلزخها هه تلي

 1 ا اول

 ناو يبحتك ب١ هددا دحي كين ١ناذ 11

 ظ ومي ا لس | نح م هلوو و ئاطع ! هتلاس
 بيهم ثاوشبها ياي ميدقتل ا بجاو ريك
 3  رملا هي بإب تريلا قلعتم طي دوعب
 7 نبرد اوتجم هحيعي آلام هوو و [ديَزاهلتُم .
 اركي هجام باك هوجو هعباخ يذلا ظ ل اور هيام يويطَو فمع نم نسخ
 ظ م لاظنالار للسماح ربع ءامدد الوص ومب
 ببذ انئرببكل صاوحو لاسرالا عر دقب
 ظ صب امثل او لي اؤرداك اهييبؤيهتو بسصخنلا
 حاج , عيمتالو هيو بو ذي الام لزنو
 : رو هيلع هددا لع هب هصرخلأ ا هنأك
 1 نيفيا م : ث_رهيع ىف نك سك فئانلا

  اهنورلّيلا ةلقيلا بهز الا ل ان اهنّيَج تنك
 58 000 اك ىحا
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 ةطوحو ا عدل يإ يراه هيف اباوس بوتس هناومع ني وح هنهو ةضوهأممف يا * زماح ةنامو ذاغن

 رجلسم ا هم او يررُكا كاصن ال اد اهنا تب

 ةنب دهارم دو ببحر اس هيلع هندا 2 نه: همنا ماسر هبلع هند 0 ن مرتان اندر ييمانضيس اي سب اث لاف هورتو خئاط وب اماساو ربع كلايساال :كيمروكز لشن ناف ةيلسم ةرم اانإو ناك كنكبو جرب فلظامر ةبعارل فليب فا. اقف ب نب كنت ةماطوب (اهيبلح لف فعن للام نب ىن اهل ن دلوو_ر ضن 30
 هلم ء:ةسناراع ::ء لاثن و ناي ٠.6 يبي 8



 ظ 2االاذاقف دسار فزع هب د عاما بش ش ” هو كوكب دو 275 يغش الو هتاعت م ظ
 يماو نب يلب ثلعف اهب متن ل اصن نالث ظ
 . . صارخا تول ينم لاغذ هلنالوسيراب تن
 ع يطل الص لصر يخول رممويلح_م لاشك ظ هننب كذداذاو كرو للعب هيلع ماس نها
 0 ةمانلاتر تيبا تيباودزاو تاربالا مالص اهرئاغ

 0 زنا هلخداو ةرغحالا لدي ووو هيند ١ فاو يغلط او « دلو و هلامزنك مهلا ا | رات هلهناور ا كم ديوخ هنا لرمي امعب 0
 2 ريوس يبلص نم تنفبذر ىفل ىنب) لاق
 . الو اب تيرتعو بمحو ةيام يددوددو :

 2 ا د يكل ع ري 1

 َ نافل عوواو صوتت مرا ىثنط تط 24 هه هه 3

 والام بح ا



 حتر ي4 | ذائوطتنو ده تغلب نيورامزإ

واربسي الا اه رعتربل ةباور فو هضرإ
 ظ ككل ة

 >< ىلو :تارغلامكحا ١ ناكو قيصلا ف ظ

اغاوبا ناو مجااع دو هنيبولو
 ظ بل

مالكم فصلا ناكإ دمانارمل لوي آ
 سم" ة

ني ٠ باص ينل عم جو فلكم نب ىشا
 

 وبلا نبل ائاو د كب يلا ماسر ةيلع ٍ

 - يفلاعم هكرعو أتاني نيم كس ف ني مل ةنإل
او او زع ناّيرلسو هيلع هها يلص

 يرهتس

 نافذا يارلسو هيلع هس يلص يطصم اة م دخ
 ًوتخلا لسوو ةنغي كم انما ضار هنع وفر
 ها نينتإو| يدح ا هنت هو ٌةرعبلاب نملعي

جاجا تونز ىلوملا هحَرو نيبعستو ثالث
 ْ اوفو 

دس تالئووا ةدسو ةياموا نيجستو عش
 

 م. سعوا قبيس عبسووا ينس شعور
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 3 تب يسب ناموا ةياسعما م تام ترك
 ظ لا ىنادكور يلا :ةلدأو يد ماعونر اقللمم
 2 [ففثاّبب نامث نينالو ةتسر نب دص فان اهو

 نمونإ فال فاق يلتسو هيلع هينا ياص يتلا
 ' قو دحا نسوبال ىليصالا َةَياو ر فو رك دحا
 هبال بهي باح دبع ندوبال ملبب يسعن يل و ةراور ىو دبع نموبإل ركاسع تب هياعر

 ربع قمويإلامجعت ب ىبإ هاو ر اثر كشلاب «راجيرا ْ
 جمراجلاركوو كش , الب ةراجلو هضال_مرك يح
 2 37 0 لش هلبقامي 0

 ظ 1 ناهي[ هضويال داما لياغو
 ظ نصبت ريل نم نال ك2 تو لب لاضاخ نايبإلا

 ١ مامالن ةي اور و از اكذولي ال 'ةئصئناع نهج ظ
 30 ملس و هيلع هدرر باص يننلان ١ نابح نباددج ا
 دقو ملا رك ي١ناميال ؛ ةقيتتح رجع ةلببإل لاق

 1 يتم وسامي لقب نيرحح ام ظ

 ةنكالسو ظ



اد نال امويلاو هلسرو هبتكوةنلرالمو
 داكن لو د دتقد 

اك لدف هسؤنل بهباسال هال ناوى
 هن

 هنأ دم تيحي هبارج امال نامالا لايك نم

 ا له هل تلصح نم توكب نازلي ناين

ةممب تايرل ندوالم اعانمومءصتما
 نث اكرال ا 

 لبصت ف ةملابلا دروم رواه نا ناويلاف

 ةبحا كلن ناي نح يدويا اصل عده
 ٌلتسوهرروميعبالا خالص الود مافعالا هنكر

م راها هبخالر وق نم داغتسب د !يل
 ةظحال

 #4 اموهلل يئنيادح | امو ملا ناغص ةيقب

 ربيان كن انال اواو او بلافلل ارطنروكيرا

 رح نأل بصلاب به قىح ةئاحالاة مزز

 "”ىيم-اه دعب نوب اون !الو ةذطاحال كراج

الا يوما دفي ةدطاغ (هياعميب عدرلاو
 مه دع

بعم ا بكي كونقو ةبجملا بيش سبل ناهي
 ةة

ه ذولي دق ليماوث يما قئاوباب هلا ليا
 ا

قب دلطبابو كر ررمل نحر هساووزلتسب
 هلم



 وباسهل ع |دنوغ نب ماتا ةلطجاولا ل 1 ا

 . ين يلوك هت اصلا ماولامكلاو لضخ اكدتاؤلاما
 تا رمي نممالسالا3 ما لكي هي الوض عف دوا ئ
 هم وع دع 1 و 0078 نس هيلع خرفتنامو مالسالا كلل بخ نوار لم ٍيينيدن لبلاد لع كدملسلا ٠ ياليربيعنلا نإرالاظلاو ربخلانح هس بكام 7 ادخل - 00 هيايعامسالا ةياور 3 عقدد و البفت د ةواصا|ناف ةفاضالاو وخا فورس اانا كو امهشن ٠ لدحانود|ظحا هنيدع ص 5

 7-0 ماسلا: هل زج > نم هسفنل بيا
 بؤر ىكذلو هيلعماودلا كيما“ دجال خإ
 - هسشنل يهم ىنننا ةزاذهلإب هلاعدلا
 - ناكاوسو نوع. نذ ١ فاح ميزو تاع اظل نس
 ,ةيسفاروس ال دك

- 



 ير ىسابع فيا لافو سوسو يهل اب ىلا
 لايت باتكوم بال ىلع رمال فا[ سع هدب

 ةبتع ناكو عاام |هبماويلع ىسانلانادوان
 ةتارخ ضمبل لاموطعب نادار ا ذارمالخو ا

 ظل

باع يملا كرمي :و لاطب تب زاو يج لئن
 

 لولاة سيك طحت رذالحجاةيحماسقاةنالت

 اناس هبجدر لولا ةبسأ جرو ةنمشش ةيعمو 7

 ل كرباللاو ىرذنا سس انارباس بس ب ابهر اكسو
 ”ًاصسضالب يه د1ةعّمنلاو ربها درمان: لع 200

 لدا هيلع ل دن هبال هنئيع# | قت جن انمار

رصتل مدمن دو ريكا الاهستنل بجي
 ٠ ح

 مريب وف عض دناغ ٍليعامسالاة زوو قم
 همم نانالا ناف صوصخ م اعاده

 اهنرك اح هبخالهبخ نازوجالو هتليزدا ولو
 هبجال بج نادل ىببلو هيلع يروم هئال هنيسع2 ا
 لس يا هسفنل بام لوقو هيلع م وم لعق

 عمالو هنع هنلس عم هنيع المغتا بج ام
 لاح يلح ضوف اور هوج اوابق ذا هديه مانق
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 ظ امردو هجازيال رج نرميخعب لوفلراسومهو
 ناواونغل | نيج نم خبل حاوم او بواضيبلا لاق

 ١ ا 2 نهرو عم بل ١لمكزو هنص ينمو ئه لم

 - ىضابعااقؤ هبو هحالص ن اممامداب هلوانت كومه
 اما قولين ابجي دحاو لف نال ليبضمتتف اري زلتست :نقيوحو ناواسم ا بللع نزح اره اظ مضعبل

 اور كك لاعت هلو نك يم دافتسبو ظدنرم
 كي نا ناهمالا نمو بام ىككا لاق ةاواسملل ' نتي ةيؤاصناواداموالو صرألا

١ 

 زها طشتمم يشلا بح نال ظ 01 ا ا "وق بلو رثسلا نم دس فتلا ضدي إم هيحذلا



 نمايت هه ركآ ذا تنك ل ام دكو فيلو ليز
 حشر هيرسلا لاقو هلم نحإب لعن اال كرع
 احا دام لجر يلصتسان قي حدادغمب
 عوج ان اناو اهلك فن هنن لولا تلق كتوم

 ياما نود ىصلا عمد يسفنل كادوا كبح 1

 >< اور دككنس هس نغتسااماعن وشال و
 نك دحامامالا دنسم قوررلسمو كراتين |

 هس لوسرلاة لاو: يش لا نسو نب قبزي

 ىلإ  تاليفام نالقباس»نفعاذهب
 ىاتئالااماو هلع بولطم ا |ذه فر كديو هكر

 مصارغت هسفن لع بولا ميدّعت و هر ناهيإلل
 يو يوما هبانك هله ا هنن جضم مظع
 "دوام هيلو ببسبو مىسن اك نوزلودو .

 تمباثاج لاق هنع هللا يضر ريو فا نع
 وي دئلع هدد ءيلص هللا لور يلا ىسيت نب
 ادب هياسن لهعب السر ان دومرجم ف ل ينو



 2 ازنذ هعسذنالك إب امينا هل ليلا ظ

 ' ويلات ااَي_ءاضنالا تدلي مافن حلا | ني ىببضي نم لاقذ لكذ لثش تلافف كرا ] نتيفا تيس ئيذلاو
 3 هسا ٍلوسراب انا لقمة ىلاط اوه ليقو لكؤتملا ظ

 د ,ن خا: ابببص هتوفالاال ل ان يش - كيرع له هتارسال لاقف هلعرول اهب
 1و اوديو لاجل ل

 0-00 ب ليلا (ركعتص نم هندا نبت لق لاقت ملسو هيلع هند يلص هننا لوسير يراد بص ارلن دوملغلا ه كيلواف ظ 6 هى كولو ون ادع
 ء لدبدو 0 نايس نوفل هن 8 0مل ا دل



 هتعضوو هيرب ناي عشب ٍينح هعم ليان زو

 مب يزنلا يل١| دنع ىينعلا عيبص !اهلف هتاغلعاز
 فب لاقوةبالا هذه تلو رلسو هبلع هعلا

 هل هددالك هدا لوسيز نابض ١ نم لحول يده |
 هلابعر انالك يا ىو ل اذ خان, ىسار سو

 سمئفإ ةصائوك زمن متاو كوالا للا تعض ريت أبنا ةعبساهنو اد اح قايل ةحاومي



 احا 0
 ناةعيسلاءدير ن3

 من نيد نالف يلا ةس
 مياف منعنا ظ



 ركونغ ده زلا دحام ديزي ابااي فلا اجاح سماع ديد مبلك 0 ع
 ربل ةفايمص تف امانا هدهد انو ل
 لبيع لكازن ١ نحام لق ان دنع دبا نالكاذتيو ٠

 يولي اندجدا اوان كرش أن نففاذ!كاقذ ْ
 ا هز ١ يلاطن الا نسحلا نع
 ب اب مو بكرلا يزنالجر كونالثو

 جارنا رافطإو ناخيلااو رسكد مهعبج. علشال 0
 مام لاح وه ذاق 0 وعم 0

 “انو دسمغن ن يلع همحاصل ارانب اان
 يعذب بلطا كوري موي تلعن يو دعلا ظ هحد نجا هذ لاودنن لاي اِإلا قؤف د 0 5 ا

 هسارب رار, او تكيفقس | تلق هبانا | ذاق هتيقس قمر هين اكن اولوفا ناو لاملا نم ب ظ
 ند يبعنبا ار أش اان اىا كوخ ]ونا ذا يعن نا
 ضاعلا نيماشمه وه | ذاخ هبلا تتلطناز هيا قلطنا ٠
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 دل

 ةم يف اغلا ف اهريطوت

 ٠ !ءالوقيرخا عيضرعن كراشاز هلبتس|تلقذ
 ظ دوج نام ندوه اذ هبل قطن 71

 : يع نب لا تحهرزف نام دفوه اذانر انه ىلا

 ١ ديعيعرنشع عبارلا ثبرعلا تام دوه !خناو
 وسر لاف لانا هنع ددنإ يقر دوعسم نبه

 ياهالِنروجإلىا | جبال لسو هيلع هسب يلعب
ياجادالةيالا ثالثا ىدحاب لثقلا وجو

 2 ض

اور فو بجاولاب قدصب
 1 * دايز ملسمُهُي 

- اوسر انيو ماو هظنملو هلوإ ادع يلع
 ظ 

 ريع هلا ال يذلاو لا ذملسو هيلع هبي ىلص
0+ 

مد ىلع يم صا هبوبيس لاف رم د
 نيكستلإب ل

لا دل ارسلت ي ]يم دوام > يلع يع هنال
 كوالا ك

وول دو يبظوالظو, لن ظ
 الد



 ناضماميفاو فاضي نختم دةقارااضاضم نؤح
 1 - يئتفلانالاو رم اهك هيلع م اكتالا نارو>ةبلغو لامار دعوفل ركولاب الخ لبر خو ذمه ردع ٠ نمارلا لعب رم زوجي هن ام وضعب يلحو ف اسمو خارما هثنومو هبلقو رملا نيب لوحي هللا نااههلعإو ظ للاغن هدرا لافاضبا |رماك هيو اغني عدم | هماقنم هيلا
 ىلاولاايك هنالود>ربلاو يا نبا مليعت ليبارس قاهح 0 يضل لحب اغنكالا ةقيرط يلع ايوب كلذك فنالاو
 ١ انه فتصملاملذ نم نفسو زاككاه بجرح دسم مدا ةإر | لمفدا بلا فدا نال بلاغلإيطتلالوا ٠ 0 همهس |, نزول اهكة م >قرب:ملولو هحور فاه نا
 اللهلاالذا دسبنب دعب أصمتي اورق ناخيشلا « اورام
 امرر ا قلاصالا نا ماعاوةفش اك ةفصوه و هللا لوسراو
 داس لتمر بن الف الدغأم | القنر القع ةيصحلا
 ىخلابالا هدد مج ئيلاىسفنلاولْيعَتالو ىلاعت هاوفلف الفن اماو ء ابان قتملاوريوقت حا ةقولخملا ةيناشالا ةردسلا
 _ ههنالطؤطصما ةوفو ميج هاما دههض اش وم نمو هلوفز
 رن نص فكي أم يني لوبن اكد حار ذأ مأسدو هيلع



يم د زذاه ولاق اذاغ هلوفو قحرجذب 15
 ومهام د ام ا و

تب و ماس لذ يلع ناع اذن هلوفو مالتتال /يؤجبالا
 .لص

 سفن نَف نم يانوعلمونو هيرو تايثب م له نم

 تنم ينتنساريذ همكروهسا هعلخ مجللا نال قحريغب

لا بهذ ن الاقل اصح رح ابالاهاوذ_داوجلا مد
 لق

 وفنلاو نانلا ظوح يهو ةماعلا ةئاصنا نع هندام امرب

وا صارهتفلا ىونسم اوذمب ناالا نابداو
  لثوملا جرب

 نمحل هب دارا اد يةنالاووك لا لوشي ىنج بز
 امطو ةوطوملاوا يطماون ؛لقاعلا غلبت باوهو
 . © انمرم لعور_اشتناب مزال حاكن دفع يق احا

 ' امحناكذا ظدلج ةبام دنت ىلبكا بثلإب حجو
 الو اماعرككل قل درنو اغير ناك وسم
 دولا نع هبال ليغو ةنافكاه دريجدو ىهير نإ
 . ةيبوتلاو بنود نا: ىلع لوالا ليج عمجو امرعس

الو هليؤامم لدن لاب بيلا هلوتضو هت اج فع
 دب

 ظ هلصخح ةربزقت ىوزعم ىف اضم سب هدهجاوعو هبي

 5 2 . ١
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 او 5 2 ١ 527” ل0255 ع:للللا| 9 يح دج

 بيا 5 ١ : دبي 7719ج يي ا 5 . ١

 تر ززنلا كرتو ىمغنلاب ىمغنلا صاصقو ازلا بيلا
 تالا دبالإر فعن لن داعتلا لنه نو دبو هنيردل
 > !رننملاوا يه يا ةريبك يلع هعدرزوكؤ لاصخلا 4 باهقالب لاصنلا ىف اوس دعب اموبإلا
 باب نمامرف ثحوايبا تابثاب ناولاة ودل عفلا لوف. هز يلع هبصنر ىخو وا ىانل اوامرفم با
 نعو مرثثا فنضم ال اهاض|منابث او لاعتملاريبكأ

 هندا ىلخام لوا ل اههن | اميعع هذا يدرك نب هللا ةبع ظ
 < دنع يئنناما| ذه كاع هو ناسنالا نميلجو نع
 ناز نم حم ام در] < دارماواهنح قالا امرعظنالد
 دي اهيلتفب يب يمل ا نينو اما يسم اذ اعامج ادت ربؤد هلثق زوجإلر نوه أح وز جلاب هجر بجيل
 ظ ةألصلا هيلع هنا هيبيعاصلا قامو ىفتل اب ىعتلا نا 1 خطر ونا ب اميري ويل انبكو باذن هلوفلأن او دع
 ىسار نطر يذلا يدومهلئس ار يد رمالسلاو
 ياذبلاربذل لئقي ال مالمالاب ادار ناكذ ام هي يارا ظ مالسالاب|دبار لتاعذا ن اكأ أم قاف امل اب حو ةغاوملا

 مو. نب لاب | دباز ناكول اذكو قاع لس لثفتال ..
 لام قيزفرلا هالو ديعملاب دبعد او يجن ىلايإمت هلوتف
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 الب دال لاتغنو حطقنم قا

 ادانذلا نان ىم الن ملسما نميازلاو كنت

 لمنال ىلعلا فالك فن ىلا يلاعا مالسالائدايز

 ... فاودجواطنلادماط ءؤو ضارب مل ير
ض الهسلعال لاصالل عرفلا نم صنخقتبو خاغجلا لتقف

 ر

 ادعال اببس هعزم نوليآلف هعرزف داحنا لبيس
 , نس ضنقبو هنلبن رقديوا هحيذبو ميمي ناالا
 قااريلعبل اهلار ثنوتو وكن: ىفنلاو كدنيح

 دولا باع قاف نال دتيرمل اياب ل كراقلاو
 + ةاراوزحولا نيد قرخالو مالسالا دفع ماظنل الخ
 . ل )ا هزرملا لئافتال ةفينحاوس ١ لاانأو لاوسرزملا نع

و بولا ف بريا له اان لمعت الايك كرب
 ] أقنتتسا

 ىانتعا رونو دنزملااضكَتسنااماو مالسإبا نصايمج يال
 هن ةطبتوم مالسالا ةنف العواميس هن:>ر لثق ناكام

 ريالا ل ةبولا نال فيري الشب بانو لئافتاو

 . ءاةالوببسقتاك |يلل انام[ (لنشناوأثزلاب صولا
. 0 
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 للا هير اؤمما داره اف نيددر نع ف دولا وم متارفو ينل ةغاج ةنع اهجلاب دارملا نال نلوم ةفصومرف هنبردل
 رم الفلاو نأسللاب ةقر افملاهيلامضنب ىاالا ندبلل ةقرافماال م ء مل اكؤكلا لعفلاو منعالاو
 سحغنم يرهنملا لعضلا نملعافملا مساواممسغنب بابدعنب ةراخو كنثفاف دككدوذو ثيبلا "ناك مفارلال نوب داو يان هلوفو قعر ى در نولي نا يسع لق اعت هلوق يت كينامك < ديب از ةعارجلل اوف يو هني دل هلوف ثرماللا فا
 . | ةعاوجل قراغملا هنب.دل كراذا لصال اق اكاد - لعشلا خت دايز ككذكاقنإ ناك هلعتك
 ظ اه دوزاادا هنا تنال هل كاملا لوك منوع قول | لاو يمحملا نيا وثلث ذ اذن ناك شيول هراضد لو هنانوا بيز براضلا لوغت

 > و رجلاف راع 2و تايداإث كراىغلا ا 5 ! 5 رركدام هع ل ببال دبنيجو لن علاوي اذلاك رملبسمميو ني دنسم هني ىل كرا ١ ناذوفيدا هدزدل ران ةنالل ثقي هنا يدوهبرصتتوا |ابلو
 ”رروه يباع :ىىسماخا كتسروعلا .



 ظ هنلع ددنإ ىلص ىذنا لوس ثا كتك هنن ىضو

 نمايججمالم اعانايباعا هضاب نم وب نايم ب
يك لامذالا ئده يلع قوما نالدب اذه

 ظ نامبألا لا

ل ابما ىاعوه داهنفبؤحال
 1 كدهيلا بالاهينسإلا يف ةه

ب ا تنل نا ئدلول لاباقل الوب امك لاوذإلا
 . ٠ نهطاف ين

اطلا لعل ابييهتواضي وي وني و
 اقتنابهنا عال ةع

وانه عراضملا يلا ل دعو هش هنا ؤتني هتعاط
 . اهيع

 ددهنب «ددكو ناهالاد اويسالا لدفن ء نعد

 ' ةءاتجلامونوهو ىألا م ويل وات وفاتقو لاننا

 “فب رلا لع هون انلو ىدعب ليلالمزال هي ىمس
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 21 مي م : 31//كوبع نم -ز«ب لرب [ة)املاو ةالاصنا :

 0 م لو ب كليلخ أسرايإؤلاوو ناويسلا

 ظ 20 | لؤف هيلع ضكو لزحو لابروعج»
هب 0 هك )| اماذ يسب يلا نحيإ هنن أر نال

 13)/ةددع همر 



 بك بالا نا اا لع و

 4 1 1 98 : 8 ا - نا 2 24 3 01 4 نب نب ل م 18 55 اا 2
7 . 2 2 : 

 ! نسا » تزال ٍ
 1 و

 000 -- نا لي , ةيداومأت ى 0 ل

 | 7 ا هد كا د رناعتساب

 اوغقن ماقد عقارب البت هكرش لف هس نب اهل هور لاناو تراي نا

 « يسرا - ضف هند نأ يلا يور
 ا

 ١ ةنالبث 0 امال لل نام نممأع ١ تر هنن :تيلس

 زاحا لاق بون لاه وج د ابحأ خدع 2 هب اح 0
 117 لار د صالون ل ؛اهلجو

 رس 0 و قا اهك ةبجاو ناس وما“ 31 لمح

 اهمتاهنزالا ةراجا ةفايض يا بلا
 | يضيقل ةتومبما ليثلاب سسوصخ وا يشل هوا
 توق وهنؤق نع ىعددع باوه اما  مألان

0 
ٍْ 

 ١ راسو بور ي برامالا "ل دنع بامجلا بيسو م دقتها تويرو
 |. 4654762 ناهالإ كانك ىييطلاوراجلا اركي ذ ىلا نانو
 تب تادنك اقث هللا بمر ةئره لانك ع ىذاسلا تدر و

0 

1 5 

 0 1 ٌعنابو بها نابح شياو ره ا/دنعاك ُهَم ازَو دب

 0 000 هثراج نا ولوقبسن انايضرعو يلوعل او
 . يق هلدانيباب لع داو :قمتملا هد اودع نب تابعسب نإ 0 ١ ا

 وح كو بضفناللاق لظقاو هب ةضن !البفمرالا “4
 ! هال دب

 1 0 م علا دما ا تلق لاك |ادر ملااعبا

 1 0 0 بط فو ةنيلا دلكو

 كر "ا 0111700 5-0
“0 

 ةيرل

07 

5 
/ 

24 

0 

0 
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 ا دك رعاسامإع لدي تب نع رجا ب ذح رو هلقع» بعل للقاو ظ

 0 قفارهلا بولا لاك اكرم 0 ةيسعا بعل مكن
 9 0 2 يصواظسو هيلع هننازص يبل 14 درعب سم ب صفت

 ١ قلاب ا.لل ل هفاو ب ضؤلد ةبصْمْعما بابسنإلا لصفت امد زر ها ناله
 .. ذا بضع يصتقع| ونال ارإ1ن لمتد اييادا هسا 1 ب
 | اح! اهجار يلا هسيلو هذبتنت رباه يا

 هن 1 ض :



 ةراذا اما بصنبي دتو كف يعلاناوقلا يفتي ميوريشكلا
 اهسمؤْس هي هل معاق التخاي لع رس اناا لاؤفالاث
 , نامبّسان الوفلا همه اع لوعمال هن انو نرسم نالوق
 ةورلابلوفلا امة يربكا ىلع نولبن او ةغسلد بلا عي مغير نواب نا
 كام نبسازوهد نيبددسم ا نسل عرار وهمسماوقت
 هفئيلمتلاو نال علم اهلا ال يقدح اعل نإ (ةور اف
 نااعلببهنم مالاقل (نهو ممن االزولا الو تعألا سن وزال
 يلع نوإينا نبع نيببحو ربا لع رسل مم ا ومالا عفر
 يوما م مهصلان مالدب نوب ن اب رئالا:يوبلدبلا
 امشي ال/ل مير ايس (ب السان مل در هنا ل ينك د تدر دعك ادب ا
 ةيلوبلاب لوعلان كاهن او اللوُحد لاف سال/لاجتر ابنعاب ضي
 ٍباو|إبرقالاث م ل/ىبال/ ناليلو [رئس سامر مكصلا ثم
 ن (كماهنسر ديبار اين اب عابتالا يل ييعاد الون الودعبالا تم
 نلاتسم اممعصلا م نإ ل دبلا 'ماففلل|ر (بمعاب عاَبسالا
 اؤالاد حام فاسو م لوبل اميظنو يت لومل | نارزك/ يف
 !/ثن اكن اذ اقفلل ار اهيمع (( يتلا | ىف لوبل | نال بز

 ناليبزال/ اوبك َمَحا الوكت م لد سلا ميظنويف لوملان اك
 .جسانلار اهسنسادقو ل كار ابنع ( نيتلبسل اكلم بلا
 اهإلعا نمنيوج نيويزالا رحا م اقوي فاما را اف لدبلا
 غش( ء نم لمه | حدود مص 2ث مسملو ضن لوبن هنا
 يفْسِم ممل دب او بجوص لير( ن انة فل اح (يهنبب نا



 الاو لوالام الاكل ام (ّييذ (ه قب اسوال/ ن ابلو الا نع ببجا دتو
 مءضعنم |مولوض لوال/ لو( مق تاَنلان 1قيه رس قيس
 يئغمل (ب يقولو لاماعلا جيف لوال/ ثم لدي هب اب تنل |نعذ
 عَن «لوالا ل مجيل دببلا به دم دالة يلدملا عنجالال اجيال
 ماقامتلفاذ |عياّصلا نب !ل(ة.ةفد همضوسف يت اتئاورا#ب
 . سييلفد حا وضؤم يف ريب اي ةلاوهو ليل اوه يزال مر يز"ادحا
 ١ كيَفنيءلار جال اوه لير الام او لاقر حان م الدب ن محرز بت
 مدل هيد لج تبيع يلا ىحالل نيب قبر المال | همع
 ىسلا سم سلا لب َعِرتَس | (رّمشس الاّ لوبلا|نه لعمق
 لّوملان | لاف عارضا عضجوم يف لاو لكلا ثم ىضعيل /لدل تم

 . حلم اسْالا لكن م ىببلون مع يلع عنك ازئتسسلالا
 ثم ددل( بز ناويت ل اكرشالاه جوف لالا يرن صصاالوع يف ماوي هنن اقتحم اوههد ىمجو ناكل اخس ال] يع يف تنير
 نبْيو ساب (جادقو مله ملك الاتكوإل تئاذ حا
 . قدزالا ص ااه امون ياعوظ (ذ !مالاكل نكن ن ب لكَو ع
 لسرالاهيدام وعن ولك | يت نكي ادقتو دحاو صدك اذا
 هنا نسح ماله يه اهئ عم او ةولاتلأ اع لح راع ال
 معقمة ياك ولتكن يبو لاتسلال وق لع و يجبم امدلال 6

 لالحإ هيف نكن |نهوؤساالا مح قد ابعلا قدسي ل عم
 يهباوساالاةد املا قخسباللوعتن (ي وسم لمعلا يهمل معلا
 مع اصوب لاق ومَف لفعل مالا كوب (لوئلااساو يبيك رلغا ل6“

 رهظد



 لربك ب وعلا َجَص تو جلد اونلاتنجر اه / كلاود ظ

 د ا ميك دراوهو رومان لت
 نين وامن ا يصب اس الان اذ ير (ىم أ ٍِس

 عل م اوم دو متالوس موت ا
 .نعاوصن وليالس ماكاو ىح انف / عسالاو ماع عسانا

 اماؤسالاو ىو ىع نب ابا كاس (ناويحا /لب عب الم اعلا

 1 ياو و 0 اطيز م رفع لوا

 /عومصو 1 .( لكك للعدت والل وحد نقب وكرم

 يضَتقسو لاصنا/ة كل ازجو غمار راصو تبل مح
 عراف اهلعويقبا تكلي مسالا ين واعطي د ااذه

 ياام ةلَمْنمياولو مم عم يفض تااعحو نملورمك ا
 تبي[ ذل اكن او دري مل اوم هبلاع ن انام لغامهرعب

 نسا اوال انا 0 ا هدرا

 "اع اتَمْلسالان اهو بح ناد الاث / لك دو هنم
 0 ا يباااسإو# البدل اوه عمتكاو
 د اادتعاالو ول زجئدصُلر فم يشن موهاماويف نسال

 اه اكن اوت ائالاسز امون يف 'هن ىالخالو المعلب مم ا كنب

 وبزال/م اق موو يل عاغ |ربز نا لكشنالو بز نكرتح
 ْ ل ادحاماقاعرب . فنلا نم ور فس نيس يخثنسسم هنا
 هلائقمسان عل ام بخ فمما مس //َن دابة نجد



 [او نيل بناج كاويروظنم (نئسم لجو اقنللابب (ج
 مادلا نع اد بح ليا صان 1ك كو لهب ناوهف تل ملا
 ١ ورم وعلا نال ماع تعا ص ارمني م مدداال/هلاالوئنكك
 نم دحاوبزوك دم ادبح ا صيصتخو موملاي قمل قيساغ !مزهكل و
 ييمخللاخئ النل/ لاوكالا اماو ماونا امد يلع لد اما ىا
 .يهانأز ايئتس| نادا تسييلالا نإ ( م دحاف اهبلع لعاليلا

 رار وم ارارتعاب ا عتإلكقص ل فمم ام سالاوم يكل رينع يعم
 ملاوي عَتلاو رهضعب تعين اجربكارهاقلا دبع يملا لذ
 بيلا / هه الا نايل وفلان إ لاشنالو دوجولا كم عل لربع

» © 

 . ةروُلا ةعاقصلاة هج تمهعنهع ن امملى سيل يع وص
 راا/ ذه تم دوصقك ان إل كد و ضعك ا ةوج تم وتسص (نماو
 قيعيولا/تنايناو باعت هدد ار يعن م جيهولا//يقننارما
 لذ و ابن لاكن ( دغميح بيلعتل | ك دس الو يلاعو عد
 م'قولعمملا َقلالد نم موهعم ا َةلالذ ني / ُساَكم وهما
 عب ل (3/ هب ٌةميعادف بهل وهم ن 6ن | موهعك اه
 ناو ل ةاضياةلب انعل/ ضعب هب لاقاو كلق ٌفاقىلاالا
 مير يعول |هققلال وصايف تقوعد نفق نص موهمم نك

 ق0 لوولا غلا اللوعلا | ده فعص نجس د تف تون
 مساالاوربح ا وضوميضولاال نا يرشح لا با بستبيو
 ىعَصفكالو لاسر يريم لقنللا 03 ءرق هدد |ى تبل | وم يف

 ا



 (وعس يخيم الهو اللوم فإن دعس لو او لؤفل//ىور

 /فاويدسمسو م لل ةلممالان وول ّمإ مسسكاالا

 هع مسألان اش لاثلالوعلاو ب ىف أيس يروا عر

 ع الوقف مفصلاب مس الإ وعلب «ملابع ومرماظعم ا

 لاكفرم د فووبتلا نعش /د غم ورم ان ولم ناٍدبِؤل
 20 وكي ربع باو /نم ولام عم (َهلاإ

 دمك نع يل يَحفتس /د لع اقنإم هم عمال | وعمسرب ادع

 ريع لوقلا | نقن قعصو ن اويعل | الإ بورصم اع الوعي ق اع

 لمأعبلان ولو ةويجسوسمع ىبببل (ه الان الى فح

 لادا لولعم متالويو نو هب ارعابجحول يلب اهم ةفرل /

 مبا ىلا ضو ّن اب|ًىكن تعالاهمَول انضم ناجا هفو .

 بلاعالولاعولوعل يجر باع ميلعو لكك لس نم نب نمل /!ئدح

 باوجا/نه ضو سلع يبرئالو سانلاث م مويلاغك
 انانبج اكد لاثم ابك نب ؤنتل !ن فحربج ولان الرلقن
 |نهوحلإالاهلاالي ف نب وْنَملاَر (ح/| مخ 1نااغنالو اًضبا

 ملاورلك ع فف بسلا 1 اماو عقول /ويبحؤو اع ملل ادحا

 كعبعملا نم ارئتسالا عنواين ا(مه نحأ /|نمهبجؤ

 منولامأال ال ءدصومل اال/ تولين ايناّثل ار معك اربسل/

 ناتيورع ىقو ريع يئهالا 1 ناالانوليإلو قع مص

 - وباع متبقوطصإلا3 مزلاكا |نولبالل اذ كن (هلاذ] لرمالا

 هدنة بهلالات (رُن | اوهغع ادوصمكاو يل( هعل ع بولالا



  ميجؤنلا| د ونتج ف إو اعتب نع (هيذن هس اع
 ِفاوْلاَعُف لوالاه يجؤنلااماوال سال عد هع وكيع
 تسيوومريع مالها! نالا عار نولي اهفح ن 6و حوجرم
 مؤفلامانابونك صح بجْرَمل |ناانه لمبلا جبر | مدع محم او
 ٌةلكاشنلا صحو خد من1 دروس لاما الإ

 اذارول اهم نصي بؤالا|دح) تيرضاموح ايوسسب ا بمآ
 ولو| انئتس الا اع بضملان الع اينالا يف ةلاكاشتم لاصخكغ
 مثلالاو عامسلان لس ايقلا ف بصل | جريئه هم يشواولاغ
 [رعال|راملاٍن فر احر ال تلاق اذ لنإ يوبالا لاقت وفرل |

 زوييإل بصملا ن | ليلا مِْصْنِيِب يذل او كورل د امانه
 رخاثلا الهلا فالان إل اتي نإ لذ ري قنو ل هيل الو لإ
 نقف دست الل خضحتخم / ب زالاموفلا مافوك بحوم ا
 اذهنإ لكى و اهلَبَف يزل /م ]ل 4ل اى د (نا (م اه دهن امج
 اهبز نا عماش اب موقلا نر ايخالا م ب دضح ان /ماراكلا
 مجارئ ١ بجوفمهملا نسا يو 1-2 اَشادأب عو عهنم
 مم اةايوتامنبي!ب جوك و بع مان مالا4لا قالا كأ دلو

 مصحح اديَسم بلم ا|ادهوك ناو ع موا بز الامؤفلا
 نولي اديالالا در وكرم انال اضي |(ةتنس الل اقناع
 . ريشا خب م امان (ولين امد اكن اذ (ولايق يتم اجرسم
 لا وحا امان كلونم جلرحالا ل صبجالاريددنت نوهت الأو

 ده

 1 1 - ا فل ا ا تا ل

- 



 "الغوريلا نول ا |نهنمنبتتيف يعم ا دري عمل |[ ه

 يتنم ا[ /نايئاوه احا م انب سبمل يذلا مالكا ايفدوصعلان ١

 قنا( هلو وو ةَوض سبل( تنس الان اذ اه مهن اقال/ عو
 دبر الام او يح فال انه ىلامببر وكمل ١ داي اعق (ّيلإ

 اذهدمدوصفكلا نإ لاش الو(ولكٍي َرل/ لام امهل لورعم

 يلدا ع ةةيهلالا فم ايهو نآدم/قنرثَسلاس ِيَلَرَنلا

 مالا تن 6أذاو م فن مل اهن دهن هايم او يلاعته ل بوس

 (نبضد اوس بوهطم ار ده جب الانّسَسس ال/ض حك قويسم

 يدلام الاه | ن اا 5 !الال هيب الو بصتسالوز /لاكوو ئلرب اوا

 يقتل( | ىببل يبيح و ىو نحر يجرب فقيد (م يال د

 ميغ يف هيلع  (رئالاو بوكا مإل4لا ضال /دعب امال

 مالا ن | ويه غم تمالال كد لؤقبالد | هيلع يوه بجولا

 لدهوسبلْن مو تان ان قَسلاَس مو يفث تن (ينال/ى م نس

 تولبق رباع مدع توكسنمالاد يب امن /ل وني لككَد هيهذم

 ادصوت نوكيهيال,لفن هيذو تلاق | ميحؤن همئاال ولا اللؤو

م ينال وبس يف عاذ الون ابو قرعل َملالد بسمع
 ايالو

 ينضح /لاةد اب بريك مرفكازم او القعلا عيجيدعد رج

 هبد هيلا (ءىماوه/نه ىلع ةهلالاى م كاتئةارهعام

 ياعونماني ىئييجكامظان ل اقع ولسا بحول ار اصحب
 نوككن ١ نيبعش ذ امتع |ىرتل !ثكالاث م لو ولغ ام
 ( ملبقيقنامن ابئ اصل كوسمم بِيِكََمل || نيو ٍيفالا



 ظ ميع نوليالو م اربع (ولبت ام نوكيا (/ لل غيبالواه هبدام
 (ولَشم يجر فب ماذا د فو نجمريخالا للبر هقبالن ايالام اك
 هيلا َنآَدَنيولاوه ادهوربكاوه اه دبب ام ن ولين | بجو
 0-1 مسالا وككئصربز دن موك كو ىسفتلا
 نوكيفىالخان ا يضم اذهد همالاعتلقربك اوه ب كرلا

 2 ع حد مع ب سم دس ل م عيصسة سس هل يس - مضيع

 ىءلوحد ئببلوصالا تم َنلو ير ادلا مامال/مالكرهر (ظظو دمع 5 . .

 - ىقنلانماششتسالا ناب دب انن/ يلع رو || ذهلد هيف قالاكأ
 "رار ىصؤنلا لاصجيان ال15 اع ذلب هن ان أبت اياىببل
 .رظانك كيف لانفر للا م ف انرلٌؤ مب بيبجأو ةداوشلا
 ةياكلاف ذه بِلَرَن برع رو ضي قلعت امرخ ١ اههركيجب ا
 هؤهيعم (مإ:ق بيف ونلاناعيدس ب وراكتخ يلع ةئرشملا
 ١ لاكيفتم اء ترث او فد ياعيد ونسم (قدلكشن الف اكل
 تيشلاو ىو لج (: الو مريع هلال قمح داغعا سمدزد
 ماال اي ٌشاوزرعو لج (ر الوصوودو محاد 2 مى َمَقَِعكال اكن ثم
 للنت د جوت نا نلاعالور /هيوس ول (ونولال/مَوِيعحمضتل

 يجاولاوهدلالاَم ْبََحو الاقثالو زروعال ان ةرييتل ءقبتحا حدملع
 لبني كيوم اد هد نا لاشالو ةدابمدل سم ادوجولا
 نَلكَلن يريم لع َى مصب نإ 4 انهم ل1,2| 2م بسمك
 اه (طيمن او صد منن اَول (جعسا باع لد يوطقلا ن اهريل |
 قرح ديبرولد ما عم عسال (غاطقمزعو لجان الوب ص اخ

05 | 



 يزبجوه لب (رلكن ولع ع لالا عضوه سيبل انكمتس الا
 جر اخالو اههذ د دل (بعم ليئيال عوج انالوم ناو

 هسننم يتلا (نئتس /مدلولالا يوكو مد /يعمن انولو
 ولازلو ةِعمَسل |قملكلا 4 نه تمويحؤت ليصحيالت /مئلو

 يلا( ا(ضِب امل فعمل ا مسالا م زج دلال ضع ناك

 11 هيضنو يكنلات ايثاب مالها |وف ضخ (.ل اوستن م

 يع (نعاب ةئرشلار ماكل« نه يئالقعَقر فكان امكان |

 عطا طة اطاب اهنس تزال وبر ثنا و نم يشتسملا
 نمهيصب ير لاويرخ لاو لط اي ميمسف مح/ نيم يسقي

 ناوهوثل ان /رىساعون|ملاو اياكيناثلاو (ز جل والو

ي داملان 6ن انابهج شال او (يلكلوالان ولي
 ؟(رل/ي لعل ا

 بذللا ثم هيلاع مزلاب اي وصيب مدويعم ا قفطم ل اوه
 دويمكلا لالاد اركان اين او تلط ايل /ت ادوبعمل ا ردك

 ولبن أالاهدكْم اسنن 1/6 نه دمج صب الا5 اع يد قد

 طجوم ا د رفد اع رطتمم ا عسالاو قعد ويعم اي وج علك لالا

 . وادوحومملو يد 0 ىدسممال/ن رو يع يعل (قهنم

 ناوالعولج الا ل (ءوه بلاد رئلاالا دوجول/ يف

 هواوسام لكرع يخفنسسم اولاال/ض عم ىف ىو ت يشن

 لاو لوال/ي دم اى مروظاوهو هك [دعاس لأوويل [, قف او

 هلل دب يبا قمل اىخعسإ ال من الو لا صا ضي أوو هنم



 ظ يلوالاثم نسح شامل اَةر يفلان |روظتة ادع املك ظ يبل ااوعتفمو هاوس ام لكن مين ئششسسمن اكنمالا يتناك
 ظ ةماكل هده تفَج نابالاد ب انع ويجج ار درا يلع اهنز ظ

 ظ نوب و فر (مكاراؤلا ن ارضيرتل تموم ال دصاقإ و ستبلد ظ ١
 هده يعمق فو امبح لكن م نمالاو ق اهنلال حاس بلع
 ةملكلا 4 نهزغضور يف قيعضلاو سوقلا كاخ دب دّوملكلا
 عت لايبسلس ِهِف كرْمْيبو (هراهزا ف حرس َقْيِب تسلا

 ١ هك دننعلإل صا انوتخا/ذهلو ملت نلاماهتتب اذه
 يِففَمَتَعُكا لانو ومس ا ةداكلا ىف ولاهي مستتلا

 هسمن امةقوش ل | ءلملاء ره يجو مت عيلاقتلارارسالا ا
 لكومهغب امرف انف اع دج / روكا يف اشتم ال/ اققثو ظ

 ةرشيبالةيبسيدتم غُئالثال/قمشيبر يم ان /اهقنلا 3 ١١-2 هقوناهاءدنلاه دم مذاب ذر نايثاو وتمن |تمرصاق
 عبس لة همم لبقيالا |م زب 5 /كئ الث اهنم يقْيلو
 يقل راوقمل |غؤيص كُن اال  ًةركسعو غويسا ن ارز (يع
 نو َولضصنل/ غربا قنصنم مدلإب د | غن |هجولا يعم دو (6إ
 بيك ف لضفياة يناكاب يخبب تلاقي هنن الا ضقنللاو
 لاصفنم ناثوهلاد وجو َحالصقنك او الاعو لج هلالاَت اذ يف
 (رشنسالايف تف انشنلا ع دليخدكا ثم عملك اسو لا (مم
 موفي وم ام لعَمكيِف لوصالا املع فياتحا دقو (ضيبعتب ال

 ةرشع



 ةيسوهاغاةرشعب داملا نورتلال/ لاكف هث الامال | قرشتع

 2: خمسا ع وئنم اهر انخ/بدل/لوفلاوهاذه و َعْتالَتالا
 © ىرموهبيلملااذه ين ةرشمبدادلارابضو َةينادحولا

 - ماج ااهبلاونس | جوعبس تبقين الابةئالثلتبجزحاؤي
 '(هاكلزوئالاو نوير ون ىف الو لوصالان و بق (هوسسِم
 يعسناى م قيفؤمل اون ان ةملابو رن ادحولا ياك ف
 ام لك (َمْنَكاو ءاوس ام لكن عهلالا(ئئننس /عيهونالا
 هاوس امل كن ع ييفتتسمالهمد اال/مل| ال يخوض ويل | اوس
 وجو منك تنيلاهنوساال |ى | دع ام ككو بلا مقتعمو

 يحوم عبلاع (َميَنز اح دارئالا ل يبس يع َعييفدولالاينوم
 هو  ئئتساام!|ىورهاظ للدو خفمسم اة لكلا يف بِبكَملا
 مرفلاو دوجولا يبث افندل بجويو هت ةاوس ام لكن عالاعو لبح
 الز عمتل او هسئفنلاب م ايفل او تر ودل كفل يح او ابل و
 روصمأ او ىلاهيهل عمسلا/ب , وحو لو ف لاح ببو ىصي اَعملا تع



 جان ن اكلت تن افصلا0 نع يناعتل بجي يولد مالقلاو
 (  رشصب(ةئلامنع عف بب تمو | لي كاو ١ تى كالا

 الميو لاح انالوم اهب دوقن ايلا ميه ولال/ ينعم ناملد 4

 . لكي نعالعو لبحهو (نفتسا ايه محا نمينعم يباع لّئشتت
 لن نحاالعو ناح هبلا و اوس امري اقنق] ضاتناو 4 :اوسأم

 َءقاْذاف لو الا وم ا تنع ن ابنالاِبب افّنع تم در هس ام
 لوفد اكل | جوملا تح اعمر >ر عنب (م دن ك5 تم

 مالكل /و هرصبلاو ول اننهلعمسلاب جو كد يف اخ دبو

 نوجو صب اَهَنل |نع لاو و هنت بوجو يق لح بل يذهب

 ل / قبس ايد نفرع ل اهتهلّوث العلن (نصلاة نه
 . مالوسو سيرامتاعد ا دّص 1 نوه اب الع يلفغلارايلدلا
 بيلو رهلوعالقعلا ع اجاب صب اَنسل | نع همصْءئو لح

 م انانساهجو مإلاهل || دهب نيب محا ى لإن (عصلا هك نههل

 اتوب همم م لاير لذ و تاعصلاه مهل ين اعني اقيسحتا

 مفقلاو د 0 اعصلاك ندم دحاو يعشن اول جاهلا

 سقملاب م(يقلإي عم يزجح دحاو تد /وعلونن ياو َعبلاو

 تلاصو ن1 هع كمل نعال صممشملان ع اننتسالاوههو
 ىسمك /َن (ًصلاو هه ثم هحاو رك ع ىعن َن راو ضو لسنه ىلا

 وكفم كد احكي |١ يسار كفمعدتو نو فحم زلاتسبب

 [ارقلاول بج 0 نم 5 ع يق اَعيو اوس ترىحم يلا

 ًاجانحمز ل [متععلا لاصاٍ يف (نلوفخ و اوس امكن ع نلطكملا

7 



 لانو وسكن افصل هده ب وجو 4علالصنسس /ث مجم اولا
 ينعمنموين اًثلآ د يك) ب وجو ع لالمتسا له او ااملؤفو
 (سموا(نلويو لادم ان ع [ريتسس الاوكنو سيّنل اب مايفلا
 اهنلانءؤزتشلاب وجو (عل 7 تس اي اقنل اهمع عن دب
 ص مالكلا ءمصيل او امتهل ع مسلابوجو جبع لخ دب يذلا
 او هلاوو ا يف صارعالان ع يلاقت هي مم دحوب و
 نئيكوصرعلاصحيامي لا كاعتةز (ًهتفاعملالاو هم اكداو
 [ضياوسم ذضوباذلو ء اوس اس ل كنع يدل /العو لاحوهد
 هّلَرَنالو نانلمانم يس لعق ب افن هيلع ببجال هدا
 الاثم ناوثل الا افعاهسم سل اوتو يلع بجو واذا
 صيرلذاوب راكي يتسلل 3 اوقف مزعو دج ناكل
 تعكر ابع يل اهتونع يقسم ضع اوس اوسام لكمع العو لح يعل اوفيو فييك ل ل اهو امال |زعو لح مقح وبن
 عوالاعفالان ماعم د يباع اوت سعب ثح اب دوج »
 ةبلادوؤنةىاصم ناعم نم ٌميصمشنل /ماكحالا ملح
 لى دسم نييهجولاالكن ا انحالو مقلخ كاواولات

0 

 اناني اكو كك ه قدخ كا اماو وقول خل كتب نا ايي افن هجايتحا م ويلعمزإب (لف لاقتويل ااهددوعاسا يلاغث هملا
 مذلخ خىلاصم ا قلي كاهن منع صقناعدنم ديلاع مزلإب
 اريبلولع 03 نع ي) اقئالاعو لح مجاينحايدالا ع شفلا|دهح نماضي|مزليف ل (هىضتنلا عفدو امويبلاولعللَو نع باعت



 ٠ ةوكو باوُسناكه قمل ىجحؤت يلا ىاصلا يو قولئم يلا

 ظ ٌىلطملا (تقلاول بجو بم هل كلل نع يل عيب و (وب لااتبل

 هم(هعاؤالعو كج هل اون ان 1ن (ينسس !هتق لانو لو
 كاشائار امور اهتخالاض سبي اضاو ةنع اب اهنولعالاهلك

 هفخوبو نوب لو الاع نمل لا يععنا ل امصايف ام قس (ذ كامن
 وزد اوسام لكن ع هلوف لاصضارعالان ع كاهن ع كِتَْْس عمم

 يجياوناانيياهنم نحوي و (رل وهني [غل/ عفن يلا(نمغتساو

 اصخورخا كامآرْنالو ت(نه1تم يك لم لات هيداع
 واعمل بجوبوةعذعو لاج هبلا«زوسام ليك اقتقااماو

 يشي اولذام حلاو ةدارالإو ةر دقن |. ومعو قبح ا
 رومببالف ت داو كل نم يتنرجوب نانما#و نهى م

 املكويلارقتِفبينلا يلاقتوهو ئه دعو لح ويلا
 تنك ر دنب ايرلؤ يوم عومتس |نفد (يمتنوإوس

 تاافخاله ةيبهولالاي عمورمقتب يزل (ئل يخول

 دابا ايويلاث مرر قف مه نسيب يل امث يلا اقننف الاب وحو
 مف اضن! بوحو ملا لكةو ميلاينعرفتعلاي كسلا

 _ اهاهتانتوتم ويتم اهلاإعلاو ةدزرالاو سرني يلون

 ةدارا/عجةر ففلاريث ان قفؤت ب وبجو نم قنيس (يْم تقدع

 ١ رولةايح ب كات خاضت اب وجوانب امة كجبسو لعلإو
 بولو قص ايحاوفصالع تافصلا كنون بوبجول

 ابا



 ولاوفن ا( لاونوعم ن (كولْذاًمِشادجولا يل اوتولاَضبا
 قير اههيزبهكم وردي شْرعو لج هيل اوشا اموت
 للموقتوق ىتن اوس ام لك بل |ركنعِن ب ىلا العد ل جوهر
 (امهزيمزلكس ناتهل اذ وجو ناب اهجول/ن ايري بِك
 ينيب الداكن دحوبالزبحاعلاو المخ او/(ةمتااعم
 نود امسي اعلان ودح اضيبا هس ررجوبو ىص

 6 اوس امل كوبل او كنب ن٠ بي دلا العوالاحوه
 ممدقتدبت امزاقيس اهي نافرررل اب فمك ىف قشن
 بجاو ناكل ام فق الان يسن اكولفعمرعلاّوسا
 ََن اكاذاد اهل الو اهب اسالالاصا مدعلا لهي الوووجولا

 واوسام لكو قيكىصصخ كارَدتْبِب /م وفلال بجبال
 | ؤ ١ بحو اماو و اهب ار (َهسْفالاَوب (غوبل [ هس ين اقن
 (يراوسم ةخوبر  سع تاتواوساملاهل تودحا
 ينئتببن |مزلالاو اسما يق تاب اهلا نم يتتِلمين اتالذ
 قي يفلاٍ امتوهيو قبلوعو لاح انالومنعرئالادلذ
 ايسرايردق نا اذه لا> لكي لعد امورع ءاوسأام لكيلا
  ةوقبارئومهر دقن ااعكاو ىوبطبريوي تائب اقلاذم
 لك فة اوكا نمريئتو معزي لو زو لات ودد !(ودعج
 يفر وئفِصَْمعو ليج انالوس نيب ص يصب منالاضي ال اح
 تقرع (0ر طا( 23و عطس او يل/لاععالا ضب داك/



 نمو اوس ام لكت عزعو لج هيانعسس /!بوجو تم لفش
 ظ لو نقل اكن لاهم لاقت عر فق ثع جحولوز لكششال
 ا قلو ريجوان كو قتفي (نالإب يل اقوول /رهننم نما
 ١ 2١ فلمراطسا|د هير افنقالاة باغهيلارغتتمواوساملكو
 لاهئالايفّؤتداهاةردنل اري اتب نيلي اهلا قير دفلا
 .نبلأب (َن/وس القلاب هدم لطبير |دلؤ نوا قش ايم
 َيِيِيِببابطلا به نم ل طو لالولاو ل سال ا ِيَتَاَ
 مادطلانولكاهرتكر ٌدِحْرمالاو وب ايطلار يت اب سيلياقلا
 قهحرانل او فلظتب رهيب تببيو يوري ايلاو عيشبب

 امة وخو هربلاو سلا فيو فود[ خسبب قوثنل ]و ظ
 قغلتخ دو ما//ك كشري (ثل | هد اقنع ايف عورصخبلا ظ

 يلا اسال لقي نرمتؤن لومال/ نا دقت نم هن
 (رينفالخااد قاهد نب لاف (وتفيفحو (عمضب (قنراقت
 متوثاللومالا كن َنردقْسَيِب تموهتمو | هدعتبب تسرق
 اونم وعنولو اهم كاتو سس ١(وعدو | ٍةَون لب اه وبطي

 حا 5 ١ 35 - 0 3 6 ١

 مضخم هد اولا يدوج /العر لج انالومّن اهقتعم (ماو |

 اهبال اه هسايشالا 4ع اينخ !|ض سب اي ناوراشما ظ 1



 -«'ب

 مباو حالا لاهم ويججتماوجبب كور |لاضعا م هت
 مالامعو ل جوس اهر انحا يلا ياوفلا ع هتيم اهلوتغاام
 لاسسعاتكاو اهمابب /وطمجب [ةنسلاو ب اعلن ووه اوظد
 | سال لو ف ميلعت ل صيال (4 ٌميلَعَسل | ل1 يِف يظنلام هت عنا
 َعيْضسلاَةبراَنعلاة بمال [ر الفخال اواي اهرويغيو هب اوع ثم دب

1 000 
 طدرلرو يدرلا دبلاقتلاو يلفتلانيمسمكلاو يناذلاب ابيالا
 دوج ب اعلا ل وصايف لكسنملاو بما اهجاو يداعلا
 نيها|ربلا اع (و ضمك نم غنسلاو با[ هاو
 .. ١ ممههلوفملاَولد ب وجا خ بعمر شلاوطاوقلاو َخلاقعلا
 نب  رفلاةوتككتان دي ررتتامو برس |ب بلاس ايرصارتر الا
 داوهّيتاْذ لا ب ابهال ((لوصاو امباوض تم ناييبل أو
 يضَتْعْبَولع منغ بلعلات اًد لإ اولوبح تبيح ٌمْوس الئ اريك

 ريغ ماورلادنسسلا ناكل خداع نه با يلا لان اجيالا
 مياسوةدارالاو كر ٍبَئلإ نب كلة لاجال اول هَصْر ايبمحأ
 .1ةريالاول هو | م يبلاودع م هلوتنع ومد باهت تانصلا
 (زحالوملو مح يلع لادلا لعل ن اهنميل |اوعلاو ماعد | م فب
 (رقلادوجوو اههل ثو ركا بوجو قيس (مب َسْفَفَح 1
 ياهو يعم اعلا و ىص تن اا وطق تقمع وو لجان الوم اقبل او
 اهلا ناكالاو لابراتسلاو ب اهيا| ايإلر (ينخالا ىضس#وهحاضأ
 وتل يل ل ولبكا مر (صبوجولاءداح ملع(اف نايا اهي فق

 ةظ 0000 وووالبرولمطممسممللب70بأولابعسوب صلال اص



 ١ ويد اوواواتسا نسا /و املعقر ب _ّجتسم ندرمالا اكو
 ةلدضاصاوهنو ت بتل اون يح ةغسالفلا تم ةهتا ويلك

 مالصلاو الا ل اهلمم ين اونمع ااعاوبجو | صح َةلمَْسُما
 لموتراقعل ا واجح 9 ىئارعغال اير م اهحاو ول اهتاوللعو معلم

 ريع لا ةيعرشتملا © ل افنهس اماكحايلإ 0 دعب

 عسكر فكل اصإو فا ؛ يبدرلاىركقتلاو ت إل اهمملاس م كة
 دع ناو ٌهمااعي ( ايان بحو نراول اهيحح هربرعو ن (توالا

 ىف هِملَقَمل / يغلي الن دوك ك/لاق/د هلو نو متت جن يا
 دم ولف نعي قرفال ياكم ا ضب ل فن ايمالاب ب اع
 ئِعِبِعِب ايطلارغكل اصاوه حد اعنااييرل اود 06

 للا ابوبشل اطار ااودف ئبنموكا موج تم
 ىريوشلابوضلاو مان نإ بوم جدع

 [وْشالل كين ١ مم /ويهفكرصخب الام 0 لوك

 ماؤوُبن اماو يعبطب (رراههسودوجوطبنر /(هينص كا وهاي ف
 هم ةبوو ٠١ تيار اتا 0 /اوطسو

 1 ديم سوم بج ورجل
 عدبلاورافللات نادم اهنيورك هب صح 4(ملو اهب لاكن وعا

١ 

 .(تقتلبالاهرهفا هرب ءْفَس اهم ااماو ياقعلا لوصاوف
 مهين ياو لج ااوقد بكااهجمااماو نووئتسمااهيلا ْ
 نولهجي عدهجدتدو هيلعوهام قادخيع ىىشلان و دَقَنسِب ظ :

1 

1 3 78 / 

1 
(“9 0 35 ١ : 

3 58 . 

1! 5 . 



 د اً اكاب/رمالهج يمس اد هلو را هج ككد ون واهاجوهنا

 ةلاوجم رهو ايهم فق هد اَْع او ل 4ء اللون مل |ععس العلا
 اع قنا ويسحو مهم لجانب نولهداج م جة يطع

 ةءعب دب اهولا لوصا بت لامسملاو ن وب دال مه ]الى تس

 لصاروه اعنا يف ةمبصير يع نم َةْسلاو بان ال |مهناوظ
 ةيحسم /و او ويبين /7 /ولانكة يوُسحن اة لال

 تيخنم |[ يونسا؛ىتندعلا ع لاو لويرهت لقب الع
 وب اوهو)اونوعل ١ لاهل كه وتكو ي ببي َتَقِلَح اداهسلا
 ايباكامانهت اءاكس نإ (روهتع باَنللا ل يلغلذتا

 و ”اففعتتب جز مهيوالوف يذلا اء 6 ناهز (تَسِمرحاد
 «ومىخ اسلم | هبإبو اماكن او ةسستفلا انكي اهتم هب سنن

 1 درا (ب ٍيرحاو ارئ د نَسَْنَف كك م نمجانلال ينو |

 الملام استفالاه سد | الا لاال لوكس ِمَصَن لكن اي لجفغرم
 دعو كج ان الوم قح يف (اهنرعم فلكم ا كاع بك لا
 ١ انهالرتن ل لرهتسيب امو زوج امو يلاعت هتح مف بج ام يرو

 ربك اوببلو ول روب[ ونسالاب ممالكوبستز ورك ام قعص يع
 "00 اوعب |ياص عسب ال وسر ر رك املوئاسا د رد ن ايبلأك

 دأب الك او (يين الارب اسمن ينال يف لح مند
 الامويل وير (مسلابتلاو مالسلاو ةالسلا ظ

 00 ئب هصن اج مالسلاو َنالاصلا مبماع '

 كك ياعمساىاص ددح انالوو ان ديس قيوضن نا ظ ىحت

8 



 الاواهلصحال يلا تايم هيهع تلد ام بس محو تلاسير
 :وقاهصلاهيلعوب (جام ل كر ْعِر مصل امزراتسبب لد ير امن
 |, ١ الاصالة ريعاذلكانهيرلٌد ام هب ياام ة لا جتمو ماهسلاو

 | 2١ ميقلاَة سو هلأّتم الن ميل | قصت نيبعلث عيل (همصخ#
 كلدوحو ع افشل |و ضوكاو نبك اداعامصلإو هب اذعو
 (راع قيلاو َخْسملاو ناكل ف اصتسو هنو هعيش لولب اه

 ودك الا عرلمع نب للاهل (عسس او مالسلاو ةالصلا

 ١ ةلاكساوزعو لج تينغل اي املا (نالوكاتم/ عسر
 0١ | مالسلاوةالصلار هيلع صئال اهلكت يهتم اسكت
 0 ١ سييفنولسو هلاعئاد مهلازع قا كاودايبلاوهسر |
 ١١ ية لامعود جان الوهلة ننام (اوعييج يننوكيآلن |

 ١ ١ مصووسإيوساو ةلاسرللقلّعاويج دع هراتخا
 ١> عمنراوضتت ين اوسايلالوسرلاة ف اضؤرا لاالرس
 0١١١ كلللزبلسولاهناوحإر (تااحمل (سهلور تك [نعو لح
 0 ناوولي اًهئالام اهيحلكن ب كاعتمماع نات سلع ىو
 .. نامولف يلاعتدنب ايباع لرجتخسسم نعم يفاموز وكلا
 ةرصلاى وجسم كاهن راء امقراطم هل بل اهقن صوب هند

 معامذارخإعدمالاس نش ياونولبن كيسين امالو
 ودع وهب |دتئالييلاوتهس امس ادد مهن يامتهعما
 اوجبحتوؤيَر |م يابس مه! اهئاو مهلا عاف مالاسسل آو وصلا

1 1 
0 1 
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 رض بقلطناو هززعو لاح انالومو [ًضري ام قكو يلع
 صضفيلاس دؤئال يلي شبملا ىذا دال 2

 قدئشاللاَودا م زهسلاونالصلا ارهبلع بلل

 ادن مهن سولمأ هناا يف
 ْ قي و ل

 اهفودح قلل عم وو (وشلا ياك سنت كلو اس
 . دفح ىف ن (مي الا ب اَهَع "ساعت هيوم

 : نالاشالش مالسلاو قالصلا هب دخت

 هبلع هم اياص هلهسنين اان | يرركلاَج يللا امو

  ةلاسملا تن ارث !ى انعص يِفو غرهوتالا الل (سرل] 0

 را ا ا و

 / ةلاسرل اعبي يف حم يدامالام طامسلاو ق ”دال+ د يشل

 ظ اهيونكو ضادمال/ى مب مشملا ص ارعالا لل

 ةالاصلا دملاو (يبْنالاب امم تم يكسب لأكع ال

 . نسم فر وجا ظفن ابنصاب هع منت ايف لإ ماللسل و

 ْ مم انبي |(هيثو هريطورربصلاق ع طن اهئ اتي امو وج

 نال يلاعتو نتا دنع تمن زونوعمم مون ازمه مف دص اع لايلد

 هر قلخ ضو هي هيام ترو جلا قراوك
 ]وعندل اهعارنخ/يلع اوف هلن ولذ/م لاني صد لاقت 7

 0 "لك وك دوبل اورك او

 ةيبعولا/ايعيضاود بِ البن او قعلا(ؤوضب قفد [(ضرااهربو ٠



 قروُادذم ٠ د لع همالاسو هس | َن اولاص نزوب (ىم
 . ياعتل وتس ||دهتو (وب ينافن هس ا يوصخ#آل/ص اوكا
 ٌءالصلا(هيلعهماو يسببع جهال ب مهلؤف ف يراضملا كاع
 . اه (ًنفاب نيل سرم او (يينالاوب اس يلو يبين ىلعو مالسلاو
 رقل لافت لان هوو مارطلال كا نم يب ثتسلا هضاوع الاي لإ
 م هلؤف لإ عنوم نب ابيسم اوم هسا نااولاق ني ذلارقك
 هماو لسولا ظيقنم تاخ دف لوسرالامزمم نباع هبسم ا
 عقدا طل ظكا(م هل (ههسنع ماوطلان الك(, ( اء بِ دص
 موادفصلخاف صلح (م لاعو لاوش لكنم لات هدن ا اتلاعج
 صلختد كامتومنا ل اضْبد لوهدن لكم ايد ن اها كلذ [ئ
 (هلعلو م هعم و رهاش تح مالكورحا الك مضت | دقتعا ووو
 ةقنئرشتلا (هلمج هانرلد اميلع اهلاشآ ع اهراصتخال
 الإ نامدالا دحام لبن و مالاسالا ثم بلاقلا يد أس يع
 عماوج م مُح دك مالسلاو ةاغصلاع لع بال كسا اهب
 (كرصختب الام دياوعلا دم رث اهاكن م ةنلكدكت خو لكلا
 اكو لفنحَءاهسلا ةيررشل اًعِلللا هدهاد اش كبح نائهلا ينوي نوحربن امو ن(هالا مجد يف متمالراتخا
 ظ هتولكاكذ مهل ا سسو ميلعومل اياص و ىرتلاصنم اريك نايإلا دب اننع امن كم ديش اوبغتاض اسحو اهرع دياونلا ةريثكلا
 ناييالا دب انعرلو تماوسكوو عينم اع ليز اونهزدح
 يد ازيما فلس ناسللا ع قيفح رحاورك نب اهاك

 رد



 دل

 لكن اد م تاسحالا ييعلاو 2206 ام[ يب الر مك

 مهب عطني مداره قبس (عذرع نك نابيالا دب (فع م قونمع

 اهطاسارون بلتن/ شو قعد و من اوعار نبعلل ا سلب ار ولق

 م اال 7 6 43 هاظونع جن

 ل اور:
 همام او يلاقن هس اة جر مفعل نموا (يب اوبننت 4

 سس انلاةم اعوعب اليلاة فمش | لكلا ذهب ارامي

 قلفلا ين اوهبو قر الاي ب7 توك / ل مل الا اهير فق رج

 هن جتك اش فضن || ار انا دولا ثم اوك ما

 مباع هلاسيربوو ىل فد هد اب قد سلا نايدالار ياتعب

 ياهل | تنولاك كد ف يبلع بل ائلاو مالسلاو نال الصلا

 مماعتو ف صغم ن (ببالاوي ازلع عبججر ادنحئس | ئءىعصلا

 زيكعلا وسلا ةءاكلاد نه دهوملفعلا ل ضفلار تتم عركسلا

 للومينولاتت ونش سر ميغ تم ؤطسل ف اهيرل هي ينحر ذقلا
 هبلقوا هن اسلب ن اينالا د ب انَء ومجرب (ول|قرضلا تفولا
 ذا 01117 دره قصات يول | نه بون يقنلاو

 | نولو زف صع» هيلامكو هذ ناسل اع لالة ل بف (هر ادا ام لا

 عيناإلا و لاال همالعرخ/ت #1 دم هبلميعلا واس



 0 م و ويلاع هم / ياص لاوو ضم حد
 الان هنا دنع ل عئاو لزال اذ نه كحد همل !الا هل لال نا

 (يهتئادر ودك ملاصعم(ئىهل ن (يب ال/ ىل انعرلذ نم ق 124 /و خمبهلا عام عنج هثِمَم خر كنا ةماعلا نهد مي دبكلا

 ( ريس د (يي ٍيرصاو (ن د اهلي طع ىجررركشلا ل3 >
 نا كاملا ياهلتر ص مسو هبل رز ص دج ان الومو
 دب انع نم هيكع تو |ايهمضختسم اهدلو ثمرُتب
 (قلورصن(ن وم)د مواب اهانمم وم رْنْْض كح ن (يالا
 31 تحن اخ ٍدبالام يلاعت هسا نا بي (يلاوراءرسالا ثم
 ناون (هبسهلاسن هميغ نال يفْؤُلا ىتامتهمنابومصح
 ةداهشلا ينماكب ئِيفطاب نوما دنع انّسحاو (نداعج
 لنغامةعونرملاغلا لملء امد دع سو وساع سا يصدم (نالوسو إن مس ىلع قد | ىفصو اهب نبك اع
 لوسر ب (يع/ نع كاعثورك ا يضلو تولئانلا همك نع

 ععباأ



 ببولا موب | ن اسحب نول نيبعي (نث | تعو ئيفج/ هدد
 00 املابر هدخن ريكأو نيلسيمكا/و ايس الا عيج يلع مالسو

 ةيبرالالوصعلا لوبا نعد جرش ضلي نا (لن مف:

 ةقافنم اة بسل/لوصعلا َةيَمِد يهد اقيدكد ب (ن معو (نكلا
 ةبئرإلا نم لوالا رصنلا اما نرش | ةيلك اهدهب

 قم نييمّصالِع سانلاب /م لع (6 اكل | 4 ندهن كح ن (يب يم
 دم اهيدل ُّبِب ىاهيهع ببي َّعلاصال اب نم هولا ام امق هو

 لل لهب ناو بوجولا اهل ب ردها كك يويبمملايف
 طلاادادبنوليغبشب 4 لعاهم و سباك هن اهباو سحاع 5

 ةريتعلاداصايفانلوفب لاو ارش ا اهاهرل د رثكيَن |

 نوار ضختسم اهرلكث مرتب ن ل قافناىلعت

 ؟ارخاو اند اهيرلّ ب عغتسنتل الوا اه نعم قرعبلو هيملاع
 اببازئئص يف الورد بجاو جليل اه نهلةرلكد يرفق اكل ا(ماو

 هن با لوصح دب اهيل عزب هن او قر ففلارعم يبلقلا
 بوجولاه نعول تسلل وكو مل توكا ف (جانكي بلقلا
 لاها اع بهذم كمر ووشلاوها دف انموم ن و

 فوم الو اعاطم (عبالا امبالا عصيالل رو قنسسلا

 (ورو دب ناببالاى مد ليفوزج ىلاور ىلا نيب كك ف
 نصوم اقح هنافايصاعرارنخ اهل لول |ن6َن او (ةئاطم
 لاوالا هده (امتسسمو بوجولا وني مو هلئطئاد اول اصال اب

 يف ومش يهراهظغرشملا معلا 4 نهد ىف فالخما قئالثلا



 ,وسوسصب بيبي م

 لوالاو وممزجالو جبع اورشِس تسيلو/ وس ورجو/ نامجالا
 ايي يتم وجبرالا دم ين اند | رع صقلا اماوراتكم اوه
 اهع(هنوك//(هلاضُم ن (يب ف ناب معولمنالع اذ يضف
 2 (عقكالا ل اوسالاو امدلا م صفنعرشنل ا بت ن (هيال/ي ع
 اانملايذ 6ن اكل هب نطل لم اوم مرت ال1 ن اهيا نولو
 لوسر لوف اوم َةْمَك يد احا (علارضم فرو درب
 تويبذلاو (:اهتاق م لضم عسيو هبيلاع ههلاوباص دنا
 ىفالامو [ءر هل رمش اله د جز همد االاع لا ال لنك نم

 'لئوهو دحادلو ك6/ملّعب اور مم يفصل اذ اناطوكا
 ويلعهم ا يصد | ي اسّسل [ووه بهي دو يش كك
 ريكا اعولإ ل ضئاو همن االز هلاالدلو لا لضتال (ق غسو
 ل (6ل (قؤسو هيلع همن | اصب |ي امكسلا يورو هدد
 لهكؤ/ 1م يداع بر « مالسلاو ةالصلا هيلع يسوم
 الاملا الاف سا الاول | الل قب كوم (ب لاقيهب لوعد ادهب
  ناروسل ان اول يسو ميل( عب صضسصضخ ايش ور ااهنا تن |
 الارلا لو َمَفَكِ ع وسلا نممضر الو يم يع نيم اعو عبسلا
 . هملاي لص ل قو دينا |إ/ هلا ال توي تل اك ةئك همن ١
 نئيعسنو خ وتسبب وعو نايم لا با لاجمب ينوب غسدميلاع
 هيو ذو 4 ( (اظح اههيئرصمل || ىم (ومم ليس لكاس
 (وزوزلمالاراهغم مق الس جدخ خ نايم ا َمَفِك ف عدو
 هيلعودلا يامحس ١ لوسيز ريك هساالزملاال ناد ومد

 عسو



 5 اي لم جنن يرحالا ةئَكك/يفعضوتنف هج[ 61م لسو

 لافه سو هبلع هدرا يلص بدلا َن /ىفمزنلا بيرو هبرؤن ذو
 علاال/م لإ الو ناآزيبم| الام هدد ىيكاو ن (يالافضد ويبشلا

 هعساى اصل (ذو ويلا صلع يح باج هسا نود يل سبل
 ميلك ماصلم هماالاه لاال هحال ((م مسيو عيلاع
 نبشجاام شيوعلاو لا يضقن يح (يسلا ب اوب أهلى خنالا

 عاجاةلكؤملا الاولااللق يمحي بل (طيبال ل نور ( يكل

 لئن ايما عئوبلاع دنع اصل (ةدوعب |دنع(ون لك

 ماوهصع اهولات/5 (ع ةدئاالام لا ال |ولوُب يح سس انلا

 لايز هسا غير هباسحو اههحالام هلاوماو مهامد يام
 دشناينءبح هال تم تايناثإ و ببلاع هع ا ياص

 لّيدول شالك ىحو عدراالاو لا الثا ىوشيب تام

 ناو( ناو لاقف قوس ناوانز ناووؤوب اهلل اتقي
 ]ميلا ادد تم حسو هيلاعهمر/ى لص ل (ةو قرس

 عيرلعورس|/ىلكصل (ئور الام هساعضلخ عدا االاولا

 اللاكىم وكم ايفل م وب نحَح نشب ىس (نل |ىوسن اسو

 هبلعوس اييكصل (ىو ميل اصل ة اصل اج همب ازل ملا

 نعوةنبع/لخد مدراالاملاالد !4عيوقو تاس م عسو
 هملالوسر بعام كلام نعومل ا ضن كلاس ئب ن ايم
 تم افلام وب ىرع يناوب كلام سوم بلعهمس ١ياص

 باعهساهسوحالا ه ملا مجو هب ىقَتْبِب معلا لل لا ا/لووب

١ 



 عاتتئم هعداالا لال سو ببلع ىعد | ياص هنعدراشا
 هاصونعو َىَدِل| تضم عدل االاو لأ الت إ ىشن | يدر قنا
 نع ةمئاإلا هلأ لن ل نم لامن السرو يلع هنناولص
 مكتومارنن إس و ميلع هما ي اص معو ةنبكال د توما
 هس لوسرايإول افامده بوند ل|م دقن اقل 0 الامل ل
 لك مسسم ينو مدقتاو م دعا يح لاقت ارح ف اهلاغ ن ف
 . اسوي عتوفتوسال | لاال ل افاذم ْغسو هيلع عم |يامص ومب |لوسير لكل اق نع مندا يضر ةرييره يلا تعز ذلا
 . لص لا ايحالاي ند مب اص!( دكُد لبك هب ادا هرفهقتم
 " ضرالاب ارث هنا ال اولا لل ب اق جول /و يباع همل ١
 -و ريلاع دمر يام ل (دو اضياهبد 5 هلمفغ (بؤلذ
 دوشنلاي الو عروب ين تمتتحو هساال/هلاا/لاها 4ع نيبمل
 ثم يهسوار نوضننب جبصلا رعيهيل ارق اك
 انيرنانزك |( ده بف 5| يملا هدد رهن ولو هنت بارسلا
 مالا موب نون اهلاهتَم سسح راك ١ةرلرفن ابا اب هته سا نيد ةريرعه ببال اضبا لاقو هيف وز وكت روفغل
 - ..ىضوول(ثال ئ]ربم يف عضْوَنال هد (ف همل الا ملا ن1
 (ٌناورسسلا ضوصوو (م» اص اهل (ف ثم نازيم ف
 ب ميخو لكذ ثم جرامعلاا//هلأالذ ال
 5 نجل ياخ نمل لو خنبحا لحد اصاخح
 2 ١ ناليقتم همناال/هلاز/ل ون تم اؤمتلاف عمد |الامل !!/ل اي ثم

 لاي
 هاد



 سم الّصال/َق ياكي هز ميجؤنل |ذماك ايفا اهنببو تسب ل ع
 يهزوك/ةوعد يهر عيِبطلاة راكلا يهد يوَعَنلا ةيلكو يفد
 1 الا/ح له لامن لاقؤ هيموةنب /نّسي هو ٍيفن زولاةورندلا

 ل/ولاال لوي مل بيف ناسحال/ اَبَمَف ناسحا/// ناسمحالا
 تالا لدور ع هلوغادلو اهل اقدم ةبكا ةرخالا و مدنا
 لاو /هبعلان | يدرب هيفو ةدرايرو يس كااؤوسسحا|
 الإ يبطح عم الف تفي فص ولعت /قييزالاهلاال
 بايو اهبد جبيل ى سلخ ولت سم دي يح هك

 جملا نع همك نلاعته عل أ يضرةريرهي لات عروّوُملا ميم ٠

 تما (دومع يلاعنو لرأيت هل زن /غسبو مملاع غمل | لامع
 زئقادم ازذ//هلإزلهملا لمد (و ٌُسوعلا ى بل نيبال
 نكسا بلو الووبف نكس | كامثو لواس همنا لوس دولا اكد
 كو دنع سقس هل نقع دق لوتبش (هب (تمؤقن تن
 ؟وتييِصو لاق ضصو /همرا|لوسسز اي تالق يبا نع هييثز
 لوسك نفاه نتسع اهدا از خس تيلع (ذادسا
 ةتاتسكا ليضع هذ لة دنا الاو لا اخ سمحت م/م ا
 ود نمالولاف روس | يف مسيوم ؛ يلام /نحو/ب عكس ع هيثرو
 ل هيو اي الاد هاباعو ٌتطلكسلورمب )ال/ هلاال

 : .الرب)الاملا//0 اق ثم و دييلع هنن ى اص هنن | لومسر
 ميلاد ذ ب اضا بن دلاه هر انكهلثن ( كه سوب بت تامم
 : فار امداد ل“ يره ءوكأل اضملايِإ 2 |ن كمل د و بضو
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 لؤئاهب ام عيصو اهر اهل او اهير اهنا ومس ة نجاه سيلا
 ايولا ف (قدع وفن انك ياك ضعبل ب لوَجْيم مد /الادلا ال
  نموم ا لوكل ثالاثل وعلا امير لاق (نضي ١ث محو هيو
 تاماذا ببرئدلد اهلاقاذ ارث( /يرلكلد ذم االاعلاال

 نميوؤعوملا نه مب (ىصلاى وعل ثميز ىببم ع ىَّصأ ش

 هلْوَع مطْفَسلاِب اه فسو ميلش ثم اصلكخ مب !الاولازال (ق

 وانعم د02 امكان م بن ذ قالاق ينز|
 ضايعرلُد و من اريبجد هلهاو وب وب | بود د نمهلر مَع لاك

 يلق شوب هاذا لع الا ىبع تب ىشوي تع لرآم لاين

 (يهلانكوعب االاولأ الر يكال / مد / - أول لو اب امم نكي

اعمر يمع( و ويح ام هسسمو
مزاكم نإ ين هان [ركور اف 

 : ة

 ةماكل ا هذه ضخو م قنلا يفسر لوحد دنع اهملذ
 ةموالم ةمبالال (:َح/[ز هلو هو اصمتس | نكيالو تك

 اهنالوالببل اهني شن الكم رون نكح ل اح لكي ف يلا / مهن

 لافداو قوم ولان يبس ايه لاو مويلائمب قرأ بت موهتسو ومو
 دحر 5

 ظ ةرمقلاوشمع نا عيانصلاو ةمدك ![نيِملفتتسا او ببستنلا 0 9ك
 راثلات هرق تنا«ةرم قلانيبجساهلاقنمنايورو 5 9 0

 يخملاى فد امل | ىومس | سن نمل اهمع يجوب وه ثلارك درو 7 7 00 226 9/ي ١ 671م

 مخناركو لضم ضرر طنل او داسر الاه ب 6 يفيق (هشل |

 كري |ييطرتلا وز نب | بش لنك يزملا مب انك و اهو ْش

 قلا ئيببص هدب !الاملاال ل اك 4 ةلماقإ نفنوف نيس ظ

 قرم



 نيبيلاءؤ|نابو اهالاهنم تليعو يسننلو ]ومن اة مما ىلا
 رائااوة نبل ابن اقوالاض مب بوشار مرا لافي باسانعم
 باناوحالا ضبان اعوّمس /ن|َق تنهي شومميبلق يت نو
 ةيصواصاذا(معم باسلاو ماوطلا لو اسنن ثعتت هاوس

 وفنؤل ال | يك ي»/ 4 ٌففن عا دوئروهد هسمف يش وههنجاو 72

 يل اهتهسل | نسولف هو دص برجا مويلإ يسفنيف تافه بام
 يفلففى اعتومد ال | دح | لك يباع عاطب مذ فلان يعبسلا
 نيعبسلاناريهالا نوفد اص (نلةوور ىي فلاو قحرت الإ يسع

 رطاحلا تمتئتس ١(مب اشيل |ذهما ةاركإ كنها ىف غلا
 ديكإ هس دمنا تحرخا نام عاب لان إال يسن يف
 يمالسورتالاق دصب يناجيا ناني ف نك تلاصخت همل
 لع هضيركلا كاد يهتنا ىف دصب يماعو ياشلاّدم
 بتلف لاز وبل َعِيممُسل |قيليل هى فارل5ٌتمربش لكلا
 نال قالا اع ىنئعلا د صا يوب نمْس ا(ولضت
 هففيرانل يظعاربن |١ ده َقْعَح ناكابو اهيرك د نمرتلاب
 دنعوز (ضخخس / تالوا اهانوم موت يلع 6فوم ةهاقلا

 خورنعلال ابن ن مق اين (ت ل يا قراند اور ١
 اهانرم كت حرش نا دبد(و انعك[مضختسنم يلوتت (هيركُذ
 /ل لان دع مب ىسس نمر ا اوس ؤومتعلا ل صاوبت
 ماراح جدمللا يلوك | بيلا هلا ام بسح يع اهيذ َق/ولّوم ا
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 هاتفك دشن بيلاع لافت دل | َت ثم ثم (ب حمتت اف

 20000 ابر ف نامتهسااّسش ن [ًعلو بكا قع بتكلا
 (ن هلا ايف لاباو نه هل (هبسو رايس تبيشنن قيل

 ها دا ووسدووو تم ةرحالاو

 ه٠« جد

 7 وئام اصيب فلا دصن راكي اديس
 ةبهلالا يهاوكا بلاتلا يلع بدر يزل | لقال نك

 :ظنوللا ةيبمنلاةجرلار .اطماد غشا يملا احوشلاو

 باعوا ظع اهملآد ل/ في ن ن١ قصولااونعرصي خلا
 تماع فع و ىو لج 0 ا/و هم فرن ام وج هبذانسكناو

 هساروئع (هجرشت اور 63 0/لضئمادم ماك ١و دفن |

 ١ هسبملو اًضوُبِبع اهل اب ينئب ن /| نموهم لي غبنيف ىلاعت

 نالاصلل 0 عصب ا«الهاط اهضاوم مصتيو دو اما ؛ م

 دست الطمس| ام قلَخا نعد ادقنالاو ةولخارتخلو

 دعلو سيمّل | ىولط , ينلارسلا هبت نإ ةدمعشم /|قسمز الإ

 2. ضيببو لكُد ديد ثم همم ندب ابو اهي رَج ارعمعلا
 الواهدروتيبوةلازغلا ليفي مب ررىحسل |و نعمل (ٌكْنيل

 يصاعملان اردا نم هنطاب  اسممل قمم غب امولور (ةمتسال

 هدارراةيتب ةميئز| |ؤنانم كلذ ده عيلاع دعب هب عنب ل ايهتيب

 قر مؤفيام ىسؤولو عسوويفع هدد اق الاصال/ق اعل أ

 مهن يم ١ ١ ”ن؟

 هى و م.



 ليلقنلامس نم هيلع ثمل ام لك (يهبو رنطاب (وب رستم

 تتاطو يامتو هن هس هس ارم | لاثكنم املك برضونو
 - يف ةبر ثلا دصقو همرلقراضحا ىلع هنببب يملاو ة(ّضَد

 دحلو لاك عو لجان الوصرم / هملق ىاعرلاهب نار اكد الا نعد
 نمر عص نم ةكرعم ام الا ةييعر هيلاقر عسسل قنص

 لجوزوئ ودل (رالوا وقس ت (بلاقلا ىلع كلُدرلد َةيِفيلو
 امو يامن هلو ذوعتسل ارث التين وجرلا نإ ليرشسمل ادم
 ناقلات امقاذاف ىلاوي هلوفل ةوالثل || دص (5 عش ل اوم قت
 دنعدو يريح تم يجرلا ن (لهيتنلا تم همن (يفعتنس ف

 - روت هدا !ناوعب الو رفقتس ميو ارجاع او[ يصوهمسن
 ىّدَم باقل /معشتس /ةبال/ه ده دو الاث ثم عءرواذ(َد

 اده اهرب مذ / هسقنوتتحاو عيرككا ياوكا ب اطح ك3
 هيلا اهعبجر اًهْنَنإو (هلكت انب هل / دجو / فم ب (طخع
 رو (ببب ل03 دنغم جظعلا لاضتعلاو ذ قالاط بيئفلاووو

 ل |و لإ او ةخرمتهل / م مشد ُبََق دعرب وو هنو مز امسم ا
 مهد لاكؤي ف هلكر بح و لابو عسبو الوم لابلالاي اق
 يفهلوعم لاذع للم بفقحه/ قيعضلال يلذلا لدمع لممع
 من لمسالال | عتسا ل هيو لوييؤرهاظو مىطاب ةرهاظ
 لالا بت او يالوم إب لروغتسا نا | لي (نيعتسسم

 لكك ةوعزرطاؤحأ ن اونهرربي هصلازربي ب جنم
 نلايوفواري ام اهنسر نجل وزاهفنشسالا ن أر (مك ثم
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 تهل 0 ١ 1 مم يصور بورا و كو وال222 و سن سي ههه تع علل! لاه وس جس مس و عر ةسسس ا لل و9 و بس 4ييويجببما جر« وجمالا. 7 كلا
 جوس

 اذ اهرانفتنسالا نم قدر مب يح راقت ونمط (ب يمين (دل|

 ل ةفامضخ سم كلو دوو | وبسو) انالُثلامَت مهادج عدنا
 لس ئخخ اهم (مو (وب دبسل ثول | يلول | ه فو يملا يعنلا|

 لتي هنارو بدلا ن اخو منع قْسَلَوْرن | ادا تلاقلا نع

 ناييالا قمنب يعرض /يززلا هس ريكا لكذ 3قببه يف

 هسدإ نم نبل رك" نزل و يو (ن فرس ناد هد ماس الاو

 اوس دهم ع لستنلا يل |ماغتستتاو ق الصلال اضف / كات
 دقلوم !اناههن ناالول يرسل انلامو | دهاز اذه يلا
 . معذوفش اف ككْذَن اعمشي 8 نسا

 ةريهسان ا هتقؤل رات حد | لانيلاح قبس

 ب يمول اهي !يسنملاي لع ن يدخل

 اع باقل (م ضخ سبب 9 دهس (ملستن وراس و

 هع ( «و دبلاع هدد /ن فص درج ان الومو ( فيس
 7 عنه سس |

 لج الوم /قّهانن ا نراهنال ةلذنم هيئيعز(حوئاز

 اص منار يخي ل اككلاو لالا ثم هيلعوهام ياعزعو
 ف هيلع هدرا يلص درع (ن الومو (ي هبس يعم سقي

 .وهاماي مالسلاوَق الاصل ودع مارلكا انت وسللو

 ب داس ع لاه

 (اهطبصصمو ه«بببح ولع ةالاعل

 : ير جدي غسو و بنلاع همب | ياض

 هلخداناب عيرتلا «/وم هلع لاضنت ذاويتك ا ويقفلا >



 عظنلارمالا نمهيلع يوتحا امو مسجلا ب لمح |دهب
 يا ب او هببيح يىلأ بيرتس ا ةضررإف
 ل | ير او ٌكالسصل الضم ادعو لج 4 الوعد م هيلع

 ان يلون ادن م دوو وطن (سيلير د (نب كلذ
 0 . وملا ىلإ ب (يلاول اك ذ اهيلاع العز لج

 و بلع هدب | يلاص فقكاز قبس 6 دنع لاب اسولا :
 كك لاي د هسسو يالوم لابن لايلهارمالا ذهل امج
 لأب انج عينك تتنسمربمتفلا ديعلأو هد اطو لك ىب يف ملك

 و ِهِملع همإ لص ليابح/ ل اضت 0 ظ

 يام هم / باص دنج نزاوعد :١ دن واع

 لانإو صزلخالا أدم اهي قر 3 اص للبلد و لاوس

 يع هبااح/ امد دع اهي عر 0
 يلا ٌناولصلا ت (ينيكَس ما ةريئوا لابنك هاصحاو
 مت روصلا وضخ سم ل5 لع يد نب مول اج قبيل

 يناوكثم ث اقولهم ا ل م سبيليلا مو ٍهيعء منا ياض

 لالعحنا س د يفعل | دهنعمتمدح 0 مس
 هب اننعا ف محشو سصينمول ابوتق ارو مَيففُْس جطع 00
 . عذاناكرم دىكيوم يف ىومسل |و من 00 ا اه ين عه

 ىلعز مددوزاع هيب |وياصوتض و ايند لوه لكاتو
 تبكي ظع لد دب بز سيل ىبعجأ ىقسر و هي يبن ادياس
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 يي يسال توب كر م ل واصلا

 هبملو هرهاط ينعاب ال/ئسسحر,اؤنا وسم ذمتي عملا ًِض

 هيلعهمب |يلص بيس يلع ةزهصلاب هدرو تم غرم اذ(
 ىم (مئو كلو فبل بوو اى ع اًضِب ا نى مل | دج لسو

 لقا (وبلع بهسلا يشن (لعلاةرعملاه دهيراكّشنل اب نفي

 ادص اف ةوننلا ف اضي/ل هن موش عم عبسو | ثالث لذ
 بيل ع وسن اال/ م لألم | لع ف بلاعن هلوخ كر ا لانبل ف ةوالتل |

 . يك لكي او لبى عسو يالوم لابن م لوجيْري لان ارو مر /

 الجيم لباقتل اب لمحور يمك يَععلادببناوه اهو لاير ب
 تم اصلخم لولي فيتو ييقنل كت مو لرش ك كن
 هينا وأم هنن | ل وسر ىيحك هنناالاولا/ هزل ولكى ياك
 . «ىّوِيلو لبلونلا نم هتحجسرر در /ىلاغسو هيلع
 دل ابذنج ناو اهنمررد لكلو| نو الشلاو ذوتنل ا
 ٍيعلهملقر اضحاياعرل] ل/افف (هلو ىس ياي نلوالا

 ميسو وراو المد مروكي سمس مئارجبزو نسل وول
 لصور [ء., |قركيج وقولو عيدع يهالال/كِيَعَل|لوزتسل
 1 فلابولكبو تاني هل | نم ينور نص (لنلاس ررعلا
 امو اظالاحو اكعد انتسب يهب ال/ئرششاو (لعلا
 مالو عفانال يتلا ب وبل او لكل اب دمقك ا كالوس بلا (نطابو
 ريبصنلاع نو ياولاع ايتو لىبن معلا يدعو اوسر اص
 ٌهِبلَيلا نوب قم اج َيِومْس !َعئ اكل اك ذه تب الى ولو

 رطوخ ا ويج همم ملبدو مبلشك مالو |رلآ ل يلد ميلك او

 . ةيبضاولا
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 اسنو لاسو 6 (ج نم ع ميعتس ايلا ن اني اهلا قيحو قيريهرولا
 . هيباالادلاا/ل وكم لك وو موو حسو ما 29] (ئي دز نينيبو

  يأعت اياهلا و بج موغعو لجانإلوم يوس ْة سيلا
 قوسئح اير ا يف هيلارقنؤدوا مستني غو هام موملا
 هعبجلاب ايرث | ف هيلع لو هدو ا ف (ئيو ) عاهدوا ىبعب نإ

 ود دريع واوا سفنلااًضما/ل اصر اواعز وعلا امج اع
 بكااد لَّضإلب اهم دفئ اه د وجر ذا ىلقلا س اونييجدرط
 باوُشلاو ماوطل «ة قولد ا ومالا كك ضيعع عم ربجواسو

 ناويملاو لاومالاو نمشنل اواسلاو باَتلاَو ة(يياو
 حاصر املاو ة دياز مدلقلاو ةايك او دوسالاو عامسلاو

 لورالو الصا (عسم سيم ل مالالاو سنك ات مرات ازللاو . ٠
 اهسميبيلاَن (هَتلالال بويع شالو كلفن م سوته لع
 وضد بوكو فسو َحِفْس م جريس َقلاحو جيبلع ع ظو ىمع
 لابلان ول ٍ ثول اياب جى معلا رشر د زو ةجمذ
 بد معلا خفوعسنم واللا كل |رونل ابى إلا ناهن/(ريهسسل
 يلصو ماعلا يؤفلاو هلا كنب هيِهَضل املا سنع لاف ل البكا
 السل ابهتحو اببر امو مك | تيه | هع هن طاص نيد ع
 لوف لافك م الملا لاى | قرصحف لوح ملا يؤ ةيبنيبح الاح
 ك الو ماوسام لكم (ىاذ(رمطئاسإب ىسب راو والم اطضكلا

 اَسنالا ناكو ةقيطم ار وب يلتيصتب!الؤ هعلال/ ملال تما
 نامالايالا نوال 0و عير سلا موسرب ماين! قوفوس(وب
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 دن انالومو (: يس نات رب | ناقل غ ميل /(عبحاصملّد كاع
 ٌولارلإ بح َورلاةماكد بيرل او ل | اح / ٍعسو ببلاع هدد / اص
 مه انا/ومو ( همس ٌعلاسر ت ارث (ب (يوفشبب نا َة فيفا
 عينم ىف ول (ذد ب ع مرحة برؤب امعسل خو ييلع هد / ياص
 مص هدناالاولاالرئارلا لا لوب( هلق َة برسل ا ثح
 الئاواهت سار اكل ا تسرك وعمق يقبنت [ة لاهو ىدن | لوسنل
 ريلع مل | اص دج انالومو (ز بيسيرلّد نع يزد تموك الافغب
 ١  هيلعةالصلاع م هتلاسربر ينو | وت اهيلع يل نأباما لسد
 2١ ١ رسملاوومظفن بجوب ام كلدوكوا عدباو هيلع مع /ٍ اص
 ظ .كغلإ فعالا هدد | ب (ب مالاسلاو َق اكصل /هيماعوهذ | هل ايذ <,

ْ 

 ظ
ْ 

 نكلفع نيود قبلكسل يل يزصاو اهي دررح لكل عيال
 لاني ملسو ببلع هنن |ياص هميبرشَب لسملاو ارد ظ
 ١١١ نمامورج ةيعلقلان يس قب ايسرم ناو ىمصقم
 ظ سو هيلع هدد | اص دن فمسو ةرحالاو ايسملاربح
 2 ةتسيلاهنودبا ا لاصب تيك ل اهتودد ىلا قلَك/ ل بل دوه
 | ١ وراعواهت هساعيط ثم ضعب لاقد كد ملليلد تع دفع
 يبملاولكنموتلالاب | ونيِعِبْوَقَل| ي ضو املا يم ببن هل اَعَم ١ 2 ىلوا رود لقبا نسوه ببباو قولا يطاعتب صوبلت
 لُسنيِلاَصلا ضن لفسو كاضوملا نع بيج عسو ويل عملا لص
 ورا ن اكقلاسرلا ن ينام ييصتل !ورئ اذا ل (عُم قر ابعلا ود
 وتاب وسورلالصلجدحاو موتا ردم ان عمس او



 ققلتخا/ذاد يومن اسولان (بئالو يئس يشف لللاكي 7
 (ماول (ةةرلان ربدو رب ' | مص نطابلا اع ق اعكل

 (ل اممهسالاي ضل وحدلامنع برك لا للصو بلاي انج
 1نقو يهسعوعب !يضر نيرئسأ مل /ني فوك |َض ِعال/ى ضع

 ويِغقل ور ومال حلا معلا تم لات وهل (يذايعلاو قلقا 'ء

 د ةسناورزكمالا 0ك اهوراويلاراد يرس(ولوجصعالور الا
 (اهموسر لبطغتد (وبقر نمل العال هدرا ارو لا
 همن |يلص همنا لوسر نيسولؤو تكام لاّضصلا |نهح 2

 ظ ميديلمتلاب او يب يحول ارامسالا ىم هم

 نم انوع ارهللا هنن ايحرملا ب اصاو يمقن اء عمال
  ليقيخ (الوسو ان م يسن اج نطون اير (ومسروظام ىنقلا

 خب حالا[ اهنراضن (ماهسوو ااصسو ويلاعوملا ٠
 ين لاش ْعَمَملاَو يلعالاىسودزعل |يلا نت افن ممل | فاضت
 املا للصفلا ئمك أو به اوكا كلك سنت كامتؤرا وج
 فة يباوعلاٍي وبدر الا لوصفلان م
 . َّمِبظاوم انا لعارادأل او جولي باعّميظاوم ا: مَعِومْسْسم ا
 لاصخالو ةانوكك ىزغلا جولى لع قيس او ياكلامل د فِ
 َحِيْبِب ءلا قالخإلان سد (ىعيلأ ع جري ام (هقمم قس ياو

 00 : [ماناداعلا قراوحي هيلا َت اسارللا يلا جرب ام اهنسمو :

 ش تم نطيل او لح سوب يدنو رهزل ابوقاسضت !(وض لوألا
 ةلوغوبل /تن كن اد لبأزب قفل اتم ىلقلا 00007 ىل/ل ابا

2 



 ظ 1 يدهن ضو خضحت (ًكير اولا ل اببس ياعم لاح عاتمم
 نع لفلم لقَس نص اكول ولا قرضن يكول !نذالاب
 سقملا ع ى عك د سّسن لكو 4-2 م معو 1 روم اي قمّصْعل 72
 يللا ٌدفثو بو لكؤملا اهسموعلاور تم ءبال ام قدقتلا
 روع اراحصالاْ ع نلكب تر حسب ق1 يلوكاب
 ىسسملال /رلكؤ وتد ديالو نابصالاس يسصّءَعَت ب ابسالا
 هوئعوتسب (ونماعر 6 هملكن 0/15١ ب (يسال اب درهد الخ
 000 ة(ىا/قممو (اومعرمو اهدوجت
 ا راضلاسالاوهيهدوورمالاثتنإوإ اًرَتلاو لركَذ
 اا( رعم لب راتلا وهو انتل قسسو ةميضاوتقلا ةربعلا لاب
 مقفل ءلبالوولب م اهحالامعع ضوتئدارف نايسالا نك نم
 لكوم ريب وَملا جل لجهمم ن لمص ف
 اضرحاينمل /نم بلقلا ب صقنوصورتفلا(هنسو ياهولا
 ْش توكسو اهنم يشع تيسلوتج (هئ (ب ىوطقلا) انلاو
 )| ١ هشاعراكيالااه-مواردو احرم عيل اياونع ناسللا
 2١ ١ ةبلاطمنع يفاعلاي هو َةونفلاهْنمو وشل همذيالاب
 : داصا|ن(ب مهلعل و سل | نسحاولو |تاسصالابقاحا
 نولشنارو مفلح هذ رو يلاعتهل قولك نكد لك بل / مقل اساو
 دق ارجو بلع بلطبّوح اسمحا  سقملوب لم
 هومأ يذلاوه ع رشلان وكيد اللاعهلل|اهيلاع مهم ري
 ناي ويلي شل اربرماامزببنيح عنيت هتبق اعمر



 جلرفناوهوراكشلا (وسسو قم اسم ا ود يهد قولو لوفد اتخت
 !ىطيقونم عئلاويورو يافوساو !ىلعانتل اب ىلاقلا

 د اهب ابس ايويوَر صلف اهدارا نمو قويت ياوعلاو '

 ا امو دباوعكا سم يناثلا عونلااماو قودلاب ٠
 يفت ليلتنإ باي ح دوكو مادطلا يف َةِلمبلا ضو (وْرَم
 رت ايعتنول يخلو ااوعلاو /و الرف (كت م[ هوردسيبلا
 هضّوجاح اويلاوع دنع لاك ريو ا يهيلكو رواه اردوارش نو

 هربا طنش م يلعرسهتفاءاوخ قوما لو اديب سس |مضبنن
 رججتوسارربورل كيلو يضف/ دان امتد (يعمشنإ دنت
 يشلانعراقو ميل ١ كد و 1 وو هبل دعم ( مهر د قر دج يق

 متيجرز ت6 دالو الووسلو (تحاوي يدر (نذ اعد اميعي نأ
 ى ايلا اا وقنا فس يسري (ةدالو الاومُملَل 6و

 ط اكارايضوحالاقرطلا عنخ ّسماوو حاولا (عيرط اطعاغ
 ماقد عاباوت ونص يح يس دبد اس اهم لاصتببو (هب فتك
 ل0 لاظعى حاو ضع ن تمن وكي اللكؤ ن اقحامن|ىيبوشتت

 خيشلاملل انكإى ب | متاسّوعَتسلاو نهب يسب لاقت ديرتي

 ضهتز ((5 صنت م (هْنَن اب ول اهاسرو تفقد نتنقلا و وح
 هنولخف ةد يس عي الصلال رلآكل ب صتسي 2 اًكنلا
 يم 0 كوبا هاب اع ناقوس ائدجوالا

 فكان نوأ) اذا هدالو |مسمم ناكف ةالواو وطب اع هل

 0 وبعمل مب نوم كركر لاوإ قالصلل



 اينماباج) (بيضحايصح انشيحا ويجي (0(عادبن االاعو لج

 عئاومواذومتكك | مهمسو ركام هنتوا دلال 4تاوطمتلا
 نا(هصو كك طقث اف ثي ىحإ ع(ّسو هب اون دج يح كلذ

 تم انااه ديت انامبوهب اشم نمو مارح نمولالح
 ةريتك ابلا|دهتاسلو م ِبَع نمو ةرهاظ نموا منطاب
 وتئاط نم يب اهمصتتب نا لي قيس الن م هولل ناالارصختا/
 رص اكول د نع ميلكا قسم ينصت ن | بك امم جنم . هزوقا نافتمسابذايبلاهويركمو ينك كرَسلاويلع لحدالاو
 بزل ق1/و م انضر ف ع صغم نلكبلو جلل اب اهببلاعت اهنلا وعي
 نبع نع ب (بتلا ئشدكو منع يول نعالو منسم ق الخال

 يفانل مدا هلل الامم ا ونكربوين | نلايالاامسن اد يب ايي
 هس اجب نيبحإءل ار |(يودفحأو ايد رالاضم تم اندزو لكذ
 ريماعدنلا ىاص ريك( الوسو انين نينركالاو لوالد يس
 عيبجاع) نيراسمل و نِنِبِْعل اس م وناوحاو ملا عو سو
 لص خاض خدها /4نهد لاضق لاو نيبيز قمار عب البا
 يوب ةديقعلالاصاوث يلوتب نمش |بياوئلا م اقرلانل
 تك َخِهلال اهلا ومب اش نابي (هلاوراءسالا نم (ول
 مالكا واس اجزوالو هته يسامراتدعج بيحؤُمل ات مهاطب َهَعاَهَملار و ضعلا عسسل رزحاوهوبامل | و ضفلا نونو رصح

 أ[ 2 ةالونموجاوبو لام ا و دعلا لالا ركذينؤزنتي يجحوبلات
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 ةرويفعلا ىمخ [: فويس ('ل1ن رد نم سكئ يبوتملا تم
 اهلوم نم هب اوجرن ةداوّسلا يراك عم َقيدَحنِ (اوجرتسو
 لضف((نبرلا يف (ناوحاو (هتبحا و يجيز لج ّجي ناالعو لاح
 هيايلوا مت وى ارنا ماهو ( لرش عبو نارا جرد

 تلو ناهيول از حررلاد يقم ا مملا ل ها نير قم ا ظ
 امن دال ووك لاعتهمن است نا لرابم اح مسل ا (ذه
 مامر خت ضخ اش لم ليايونلايطمكل راهولا درا
 مودوج بولقلإري (صنّخافلا6 ب ايسالا نم ييمسلال
 ىهتشم تووطظو اهلكن ان اهلا بج اهيرونب تووخ د
 نعم دج (نالومو (ن بيسن يلع مالسلاو و رصلا) «باذالا
 هاو يهم ا ينل يدخاو ير د يظل ا بسولاو ن ال ىلا
 يضز «ناميبُك /ىصاساو لكياضتلا ع ويني و ءت جاهاو
 هوهجيو وتبيع بل نازل امييدو ملا نع يلافتوملا
 رئة وزقلا هني نلاو تارونل ا جالا يلعالا يملا
 هو يمول |! نعو تادهلاة الاة مالا و دعب
 (يبر6 (ورلل يل نت هدلا تعم موي يلا ن اسحب موعم
 :ئافتناالان ول هلامففي الو[ ع ظاسسنن !نمدلظ
 عيرل | لوقتلات ناركنانصحاراو لت م قرقتس ان
 .(ىلصو نمت اوس ايع (ي وهال |نيرف اقل! مقغلا
 لالا اذ ابنييحإرلا جراي ل ييس |نييقومدم اةقافد 13



 ولاا هارايح ثم كخالاو اي ملا يق( ون /مارلالا
 عم تون |(قنم ناو قود اورإر رح يرو هسلاالا
 . كيور ل صو لاهخ لإي اديب ىسو دفن انج يف خبحالا
 انع يدوم ناو منح الد عبو مع الب انوش ذ امه ار
 هاذ إب يءصاو (مند يح الب لاراشك ىضسحب نوبت عرج
 تم يكتشتلال بلاد رهك/ى كوهملا غيم اد اضقلا
 ئممزال/ك نه (اهفجمرسمع دق ى ب اوعرمو انس

 2 ايد يناهلرص نمانالوس ايام( بلا رعصلا

 دة ايلاف لناور ظظع ايزو ئن يحال اموالاح( اين دو
 . هوهلاتماهو الاس !دقوي|نييصارلا حلا[ /ّن اوكا

 نم يله/لياج وين ْعَمَهلا لإ ضوْخل| نع قفتصو

 ياو اهفمضاو بلل ق انو انيداعمتشن ادري وغلا
 بولت ب ور دلان اد عاتو يعامم ات (يطظيلاؤت (ونمع

 ظ ضوهملا رو ناسللا(نس لى ناو فونتو لَن .

 اشالو يلا ورارس ا//(هرنهت ميلا انوش ل 40 ين لإ 0
 ماعضع ن االاالو ىستسلا ا/) يوئلاويمعاه دعاستا/و 0

 مبلابلم نامالان كس قبَصم ف نييحورطمانالوسأب 032327 07
 . دجال ذل مظل ضقلا(5(يق ناووسلادوَبَب اقَتِن هيف
 جملا مللاذ ايد ناريبسا/و ل بم سد اقنباو زؤسالو
 تصف بيرقلا يف وط صح اهلك اولا اعضاع سيل
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 باو نم ظ نصل اهيبسب طع رحال (يندلابن (يظعارؤب مهل

 مسن اى اص مح نالومو (: يس للوسرو لكيت ناسلإب
 ] ربي هررصيعزلامسالا ثم هّداَمتاز ث اعلا كاكئب و دملاع

 منوعب الا ل غْبفح نود افلا اً الوسإي ندد نيت وضمكز
 قل ابلو ارب تريبصم ملدا نك م مدهي (صعاطقتالا
 ناوُصولا لايتم زوفلاث م دل مدرعالاسو نانجكا العا
 مولا ع حسوب م ا روس اكاانن اود و اني ودك يلع نم
 اترسا هي اهب اهنعريصلا لاكيبالّيلا لالالج ةرصح نويذملا
 منيف ودم سيبلدمإب عجل اي نحر اب باهو 20

 انحاينالو انناهماو اني اءالاوتر عا عهمللان ا
 ثم ةَقفادمو لييور نب فيل ىسودرفلا العار توم ا . ثثااهيج ونمد بييلعالعاض لي املراري امأ عع متت ماب هههشو الامس عجاو اني ايرذو انتيحاو اناوحاد
 اصلاو/روسلاون ير صلاو نيببْلاس م رهيراع سهلا
 ري الهام وب ضتتعانم لكجرلسلا| ذهل تا /
 ملا صاهديقعلا اقفح نم يلع مهللا تضر ن ايبألإد
 (يطضإىح م هللا نامققلام وع ودلاو مَن( |لشمممك

 يلا او ةرحافلا لز اكاديا ىسودرؤلا ثم
 اين مم اظلا نمل ) (سمل لاجحأو ننقلا وبيج تم ّن املا
 لسوس تم أو بهي اوكا م لفع (.(ن ايرث داو (َسب د يف [روسسمم
 .(يينب جويل دلا كاذب بلاط ا هده يبت يت (الوسإي للا



 ١ لوكسع ويضم ا وبوس ( جيِلَولا ىستسل ا يذ زاكوسيرز
 2 يلاص در (بالومو ( ببسس نيرحالاو يلو الاس يس
 - كؤرلارلا ةملوو لول ء امد دع مل !يلعو عسب /دويلاع حلا
 ١ مكان ااناوعدرخاو نول انلا رك وأ لل نع لفعو
 ١ لوحالز لايلولاٍ ع نوومل | نيسمحو نييم اعلا برهم
 0 ماهضو يلو مدد | انيسمحو 00 / ياعل | ىعل (,ال/ نوصل

 ' دجئانالومواث ديس يلع ومني تصدي فطصا نب لا ةد ابع حي
 ١ الا قرود دعور لسالارطك د شع غسو ِميلأع مسا ياص
 ' 2 بزولاولاددعرر يالاو لابجأ يفانمد دعوراجتم
 ١ راههزلاوليللاي انتي امد دعور تلا .!هءالاد معور ىبلا

 . مايدصاو بز انل|س مق يال ةالبصلاو رهن مهملا لبحاو ظ
 . | نيلاسلاة(يبالاع يجاعمالسوراهتنيهم
 . دييلر ايلا وسل اذه حن نيم امل | برونو جياو
 5 ايسلامتفادب يلع هبيوؤت نيسحو عيوع يل هتودلا
 1 رييقعلابباهولا عيرللا ةالومولا جوحاو

 ظ 6 هير انا ميج يب ملاولو مل (
 5 **+  (وجروتادبحو ةدادحا)ل
 21 سر نردسملا ؟
 / لاو رجح انيس حي :
 لاو
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